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أن يكون عظيام ويرى أنه صغري، ويود أن يكون سعيدا ويرى أنه شقي، ويود  اإلنسانيود 

ال جتلب سوى كراهيتهم  أخطاءهأن يكون موضع احلب والتقدير من الناس، ويرى أن 

 واحتقارهم.

التي يمكن  اإلجراميةالنزاعات  أنتيجة هذا التناقض يولد لديه أسوإن احلرج التي يقع فيه 

 ه.به وتربيه عيدين يف كره احلقيقة التي تا  بدختيلها، ذلك أنه ي

 1باسكال

Penisees 

 واستخدموا القاذورات سالحا هلم.  

 القديم العهد

Genesis 

                                 
م،  1650سنة  م( منذ صباه في الرياضيات والطبيعة والهندسة، واخترع أول حاسبة ميكانيكية، ثم تحول1662 – 1623نبغ بليز باسكال الفرنسي ) 1

 رجم(.)المت Peniseesعلى إثر حادث نجا منه، إلى دراسة الدين وكتب عديًدا من المقاالت الفلسفية الدينية التي ضمها أشهر مؤلفاته 



4 

 

  



5 

 

 الفهرس

 7 ......................................................................... مقدمة املرتجم

 9 ......................................................................... مقدمة املؤلف

 13 ............................................ القسم األول: جاذبية احلركات اجلامهريية

 14 .................................................. الفصل األول: الرغبة يف التغيري

 26 .................................................... الفصل الثاين: الرغبة يف بدائل

 31 .................................. الفصل الثالث: التبادلية بني احلركات اجلامهريية

 37 ....................................................... لثاين: األتباع املتوقعونالقسم ا

 38 ................................. الفصل الرابع: دور املنبوذين يف الشؤون اإلنسانية

 41 ......................................................... الفصل اخلامس: الفقراء

 65 .......................................... الفصل السادس: العاجزون عن التأقلم

 68 ............................................ نيون أنانية مفرطةالفصل السابع: األنا

 69 .................... الفصل الثامن: الطموحون الذين يواجهون فرصا  غري حمدودة

 70 ........................................................... الفصل التاسع: أقليات

 72 ......................................................... الفصل العارش: امللولون

 74 ............................................ الفصل احلادي عرش: مرتكبو املعايص



6 

 

 76 ..................................... القسم الثالث: العمل اجلامعي والتضحية بالنفس

 77 ....................................................... الفصل الثاين عرش: مقدمة

 81 ......................... الفصل الثالث عرش: عوامل تشجع عىل التضحية بالنفس

 114 ........................ الفصل الرابع عرش: العوامل التي تشجع العمل اجلامعي

 160 ...................................................... القسم الرابع: البداية والنهاية

 161 ............................................ الكلمةالفصل اخلامس عرش: رجال 

 177 ............................................... الفصل اخلامس عرش: املتطرفون

 182 ......................................... الفصل السابع عرش: الرجال العمليون

 189 ....................... حلركات اجلامهريية النافعة والضارةالفصل الثامن عرش: ا

 

 



7 

 

 مقدمة املرتجم

امليالدي املنرصم،  أقدمت عىل ترمجة هذا الكتاب إىل العربية برغم أنه صدر يف منتصف القرن

جوابا شافي ا عن سؤال شغلني  من االنتشار، إال أين وجدت فيهوبرغم أنه مل حيظ بقدر كبري 

 .«؟ملاذا يصبح اإلرهايب إرهابيا»و: منذ أن بدأت ظاهرة اإلرهاب تشغل العامل، وه

أنه عىل الرغم  ت األمر مع عدد من اخلرباء، واتضح يلثن املصادر، وبحرجعت إىل عدد م

وأساليبه وأدبياته ومتويله،  تنظيامته وقادتهمن وجود كم هائل من املعلومات عن اإلرهاب، 

إال أنه ال توجد كتابات تيضء عقل اإلرهايب من الداخل، وتتيح لنا فرصة التعرف عىل هذا 

 العامل العجيب املخيف.

ثم شاءت املصادفة أن أتعرف عىل هذا الكتاب )وال بد هنا من تسجيل الفضل للصديق 

سله إيل(. فوجئت بأنني عثرت، أخريا، عىل ضالتي، الدكتور عيل بن طالل اجلهني الذي أر

زمن مل تكن فيه ظاهرة اإلرهاب  يف مل ترد فيه كلمة اإلرهاب، ونرش وحيث مل أتوقع: يف كتاب

 معروفة.

بالتطرف: جذوره وبذوره. واملعادلة التي  إال أن اإلرهاب وليد التطرف والكتاب معني  

حبط. يرى اإلنسان ته، وهي تبدأ بالعقل امليعرضها املؤلف بسيطة ومقنعة يف الوقت ذا

 كل ما حوله ومن حوله، وينسب كل مشكالته إىل فساد عامله، ويتوق إىليف املحبط عيب ا 

كيان نقي جديد. وهنا جييء دور اجلامعة الثورية  ا يفالتخلص من نفسه املحبطة وصهره

وحقد، فتسمعه ما يشتهي أن الراديكالية التي تستغل ما ينوء به املحبط من مرارة وكراهية 
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يسمع، وتتعاطف مع ظالماته، وتقوده إىل الكيان اجلديد الذي طاملا حن إىل االنصهار فيه. 

من هذا اللقاء احلاسم بني عقلية الفرد املحبط الضائع وبني عقلية القائد اإلجرامي املنظم 

 ينشأ التطرف، ومن التطرف ينبت اإلرهاب.

تاب باللغة العربية مقدمة لعملني ال بد منهام: أما أوهلام، فمرتوك إنني أرجو أن يكون نرش الك

للباحثني الذين جيب أن يعرضوا حتليل املؤلف عىل واقع اإلرهاب املعارص وأن يرتكوا 

ق أو تكذ قهللدراسات امليدانية الدقيقة أن تصد  ا !ب حتليله )ويف رأيي أهنا ستصد  ( وأم 

عاتق الدول العربية التي جيب أن متتلئ بالفرص، وتزدهر  ثانيهام، وهو أهم وأخطر، فيقع عىل

عىل نحو يقيض عىل اإلحباط بني  –باألنشطة، وتبوح بمؤسسات املجتمع املدين النشطة 

 الشباب، أو عىل جزء كبري منه.

هو  –رأيي  يف –ال التطرف ينتهي اإلرهاب. هذا بزوال اإلحباط يزول التطرف، وبزو

 ملشكلة تقض مضاجع العامل كله.األسلوب الوحيد الناجع 

 غازي بني عبد الرمحن القصيبي

 الرياض

 م2009 –هـ 1430
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 مقدمة املؤلف

أكانت دينية أم يتعامل هذا الكتاب مع خصائص تشرتك فيها كل احلركات اجلامهريية، سواء 

ك اجتامعية أم قومية. وال يزعم الكتاب أن هذه احلركات متامثلة، ولكنه يذهب إىل أهنا تشرت

ا من الشبه   .العائيليف صفات رئيسة ختلق بينها نوع 

ا للموت وانحيازا إىل العمل  تولد كل احلركات اجلامهريية يف نفوس أتباعها استعداد 

اجلامعي، ومجيعها، برصف النظر عن املذهب الذي تدعو إليه، أو الربنامج الذي تعنيه، تولد 

ف واحلامسة واألمل املتقد والكراهية وع دم التسامح، ومجيعها قادرة عىل تفجري طاقات التطر 

مناحي احلياة، ومجيعها تتطلب من أتباعها اإليامن األعمى والوالء  بعض يفقوية من احلراك 

 املطلق.

ومجيع هذه احلركات، مهام كانت اختالفاهتا املذهبية وأهدافها، تستقطب أتباعها اجلدد من 

 ألنامط والعقول نفسها.النامذج البرشية نفسها، ومجيعها تستميل ا

ف، واملسلم املتطرف، والقومي  عىل الرغم من أن هناك فروقا واضحة بني املسيحي املتطر 

ف، إال أنه يبقى  ف، والنازي املتطر  ف الذي  صحيحااملتطرف، والشيوعي املتطر  أن التطر 

تطرف ذو طبيعة واحدة. وتصدق هذه املالحظة عىل القوة التي  حرك هؤالء كلهم هو

تدفعهم إىل التوسع وحماولة السيطرة عىل العامل. هنالك درجة من التامثل بني هذه اجلامعات 

استعدادها  يفحدهتا، وو يفسعيها إىل السلطة، وويف إيامهنا، ويف إخالصها للحركة،  يفتتجىل 

للتضحية بالنفس. وعندما اكتشف باسكال األسباب التي أدت إىل نجاح العقيدة املسيحية، 
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يف الوقت نفسه، وضع يده عىل األسباب التي تؤدي إىل نجاح العقائد الشيوعية والنازية فإنه 

 والقومية.

يموتون  مهام كانت القضايا املقدمة التي يموت الناس من أجلها، فإهنم، عىل األرجح،

 للسبب نفسه.

ريية. ا، عىل املرحلة النشطة الدعوية إىل احلركة اجلامهقرص هذا الكتاب اهتاممه، أساسي

ف املستعد  –، بسيطرة املؤمن الصادق أساساوتتميز هذه املرحلة،  الرجل ذي اإليامن املتطر 

سة  وحياول الكتاب حتليل البذور واجلذور التي  –للتضحية بنفسه يف سبيل القضية املقد 

حتليله بفرضية حمددة. انطالقا من احلقيقة التي يف  طبيعة هذا الرجل. ويستعني الكتابتغذي 

ون  2قول: إن املحبطنيت يشكلون غالبية األتباع اجلدد يف كل احلركات اجلامهريية، وإهنم ينضم 

 إليها بإرادهتم احلرة، يفرتض الكتاب:

إن اإلحباط يف حد ذاته، ومن دون دعوة أو حماولة لالستقطاب من اخلارج، يكفي  :أوال  

 لتوليد معظم خصائص املؤمن الصادق.

اعل يف استقطاب األتباع للحركة يعتمد أساسا عىل تشجيع النزاعات إن األسلوب الف :ثاني ا

 واالجتاهات التي متأل عقل املحبط.

                                 
طبي ا إكلينيكي ا، وإنام يقصد هبا الناس الذين يشعرون، لسبب أو آلخر، أن حياهتم ميؤوس منها،  تشخيصايف هذا الكتاب بوصفها « حبطامل»ستخدم كلمة ال ت 2

 وضاعت هباء.
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املحبطني، وردود  صحة هذه الفرضية كان البد  من حتليل العلل التي تصيب نمتحنولكي 

، «املؤمن الصادق»ردود فعل  فعلهم إزاءها، والدرجة التي تتطابق فيها ردود الفعل هذه مع

ا، الوسيلة التي تستهل ردود الفعل هذه عربها قيام احلركة اجلامهريية وانتشارها.  وأخري 

رت أساليب ناجعة  كام كان من الرضوري فحص أساليب احلركات املعارصة التي طو 

احلركات  للتبشري بمبادئها واستخدمتها بفاعلية، لنرى إذا كان يمكن القول، حقا: إن

دعوية تعمل عىل إجياد عقل مجاعي حمبط، وإهنا بالفعل، حتقق مرحلتها ال يفاجلامهريية 

 أهدافها عندما جتعلها متفقة مع نزعات املحبطني.

وردود « املؤمن الصادق»أن يملك نظرة نفاذة يف دوافع  3ن الرضوري ملعظمنا هذه األيامم

دين متثله يامن إال أن هذا ال ينفي وجود رضب مر التفعله: برغم أننا ال نعيش يف عرص اإل

كل مكان، وحياولون عن  يف يزحفون «املؤمنني الصادقني»إن «. الصادقاملؤمن »ظاهرة 

املؤمن »طريق اإلقناع أو العنف، صياغة العامل عىل شاكلتهم. سواء كنا ننوي الوقوف مع 

عن طبيعته وما يستطيع  أو ضده، فمن الرضوري أن نعرف كل ما يمكن أن نعرفه« الصادق

 أن يفعله.

بني احلركات  عائيل  ه ب  كلمة حتذيرية، عندما نتحدث عن ش لعله من نافلة القول إضافةو

ا. إن ثامر الطامطم وثامرا أخرى سامة شبيهة « العائلة»اجلامهريية فنحن نعني  بمعنى واسع جد 

والثانية سم قاتل. ومع ذلك فالشبه  ذ  غا، برغم أن األوىل طعام منفسه« العائلة»هبا تنتمي إىل 

                                 
 هذه املدة يشري إىل تلك املرحلة )املرتجم(.م، واحلديث عن هذه األيام، يف 1951من املهم أن يذكر القارئ، هنا، وخالل الكتاب كله أن املؤلف نرش كتابه سنة  3
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ني ثامر الطامطم والثامر السامة، من النواحي العضوية والترشحيية والشكلية، جيعل خبري ب

نفسها. وافرتضنا أن احلركات « العائلة»العادي، يصنفها ضمن النباتات، وحتى املراقب 

حتتوي عىل خصائص مشرتكة، ال يعني بأي حال من األحوال، أن هذه اجلامهريية كلها 

ا وال ينحاز إىل مهنة. كل ما احلركات متشاهبة يف  . ال يصدر هذا الكتاب أحكام  اخلري والرش 

حياول الكتاب فعله هو أن يرشح، والرشوح املقدمة هنا جتيء يف شكل نظريات، ولكنها ال 

قاطع، ولعل بوسعي أن  تعدو أن تكون جمرد اقرتاحات وآراء، حتى عندما تصاغ عىل نحو

أقوله هنا هو من قبيل النقاش، ال النصح. وما كنت ألتكلم وكل ما  4أكرر هنا ما قاله مونتني

ا أن كالمي سيؤخذ عىل هبذه اجلرأة لو  «.تهعال  »كنت متأكد 

                                 
 مقاالت سهلة مفهومة )املرتجم(. يفعرصه واشتهر بقدرته عىل صياغة أفكار معقدة  يفم( من أهم الكتاب الفرنسيني  1592–1533كان مايكل دي مونتني ) 4
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 القسم األول: جاذبية احلركات اجلامهريية
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 التغيرية يف رغبال :الفصل األول

1 

ون إىل حركة ثورية صاعدة يتطلعون إىل تغيري ا من الذين ينضم  مفاجئ  من البدهي أن كثري 

 كبري يف أوضاعهم املعيشية.

 إن احلركات الثورية، بعبارة أخرى هي أداة واضحة من أدوات التغيري.

إال أنه من الصحيح أيضا، وإن مل يكن من البدهي أن احلركات الدينية والقومية يمكن أن 

 تكون، هي األخرى، وسائل للتغيري.

ا من احلامسة واالنفعال رضوري  لتحقيق أي تغيري كبري ورسيع. من الواضح أن نوع 

حركة مجاهريية.  يفويستوي أن جتيء هذه احلامسة من توقع ثروات هائلة، أو من االنخراط 

الواليات املتحدة كانت التغيريات املثرية منذ احلرب األهلية تتم يف جو مشبع بحامسة  يف

لذات، أوال تطوير ا عندما تتقدم فرص أوجدهتا الفرص املتاحة للفرد لتحسني وضعه.

يسمح هلا بالعمل كقوة حمفزة، يصبح من الرضوري إجياد مصادر بديلة للحامسة إذا كنا 

بصدد تغيريات أساسية، مثل إيقاظ جمتمع نائم وتطويره، أو إدخال إصالحات جذرية عىل 

طبيعة جمتمع ما وأنامط حياته، وإبقاء هذه املصادة حية نشطة. ومن هنا يمكن النظر إىل كل 

 ركات الدينية والثورية والقومية بوصفها معامل لتوليد هذه احلامسة العامة.من احل

حمافظة إنام  كانت احلركات الدينية يف املايض وسائل واضحة للتغيري. وما يميز دينا ما من

جييء بعد مجود القوى احليوية التي واكبت والدته. كانت احلركات الدينية الصاعدة تدعو 
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وإىل التجريب، وكانت منفتحة عىل آراء وأساليب من كل اجتاه. كان  إىل التغيري الشامل،

ا حضاريا وحتديثي ا بني  اإلسالم عند ظهوره حركة تنظيمية وحتديثية. وشكلت املسيحية تغيري 

عوامل  5الصليبية ثم حركة اإلصالح الربوتستانية قبائل أوروبا البدائية. كانت احلروب

 د مجود القرون الوسطى.رئيسة يف هذا العامل الغريب بع

ي استهدفت إحداث تغيري واسع فقد كانت احلركات اجلامهريية التأما يف العصور احلديثة، 

لصفتني. كان قيرص روسيا بيرت شامل حركات ثورية وقومية، أو حركات تشرتك يف هاتني ا

والقوميني، ال خيتلف يف إخالصه للمبدأ وقوته وقسوته عن كثري من الزعامء الثوريني  6الكبري

حتويل روسيا إىل دولة غربية، كان سبب فشله أنه  ، وهوالرئيسإال أنه فشل يف حتقيق هدفه 

اجلامهري الروسية احلامسة التي متتلك الوجدان، إما لعجزه عن القيام يف  مل يستطع أن يبث

الثوار العتقاده بعدم أمهية هذا العمل. يف ضوء ذلك ال نستغرب إذا وجدنا أن  بذلك أو

كانوا يشعرون بيشء من األلفة مع  7وا عىل آخر قيرص من أرسة رومانوفالبالشفة الذين قض

بيرت، برغم انتامئه إىل األرسة املالكة نفسها. وليس من املستبعد أن ينظر التاريخ إىل الثورة 

 البلشفية بوصفها حماولة لتحديث سدس مساحة العامل بقدر ما كانت حماولة لبناء اقتصاد

 شيوعي. 

                                 
م( وانتقدت 1546 – 1483د األستاذ اجلامعي والقس األملاين مارتن لوثر )م عىل ي1517بدأت حركة اإلصالح الديني، التي عرفت فيام بعد بالربوتستانية، سنة  5

ا من ممارسات الكنيسة الكاثوليكية، مثل صكوك الغفران، وتقديس مريم العذراء، واالعتقاد بشفاعة القديسني عند اّلل ، وكا نت هناك حركات مماثلة يف احلركة كثري 

 مذاهب بأسامء خمتلفة تنضوي مجيعها حتت راية الربوتستانية )املرتجم(.عدد من الدول األوروبية، انتهت بنشوء عدة 

م حتى وفاته، ويف عهده حتولت روسيا إىل أمرباطورية وقوة أوروبية 1682م( أعظم القيارصة الروس، وقد حكم روسيا سنة 1725 – 1672يعد  بيرت الكبري ) 6

 رئيسة )املرتجم(.

 م )املرتجم(. 1917م إىل سنة  1613مت روسيا من سنة العائلة القيرصية املالكة التي حك 7
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لقد حتولت الثورتان الفرنسية والروسية إىل حركتني قوميتني، وهذه احلقيقة تدل عىل أن 

القومية، يف العصور احلديثة، أصبحت املصدر األول لتوليد احلامسة اجلامهريية، كام تدل عىل 

ثورة أن اجلذرية التي استهدفتها ال أنه ال بد من استثامر الفوران القومي إذا أريد للتغيريات

 تتحقق.

العاملية الربيطانية  ومن هنا للمرء أن يتساءل عام إذا كانت الصعوبات التي تواجهها احلكومة

 مليون مواطن يف جو 49الراهنة مرجعها أهنا أرادت تغيري االقتصاد وأسلوب احلياة لقرابة 

جلأت إليها  خال من االنفعال واحلامسة. شعر زعامء حزب العامل بالتقزز من األساليب التي

ا عن احلامسة الثورية، إال أن االحتامل  احلركات اجلامهريية املعارصة، وهلذا أبقوا حزهبم بعيد 

 تصبح االشرتاكية قومية،»ما زال قائام  يف أهنم سيلجؤون إىل إثارة التطرف القومي، بحيث 

 .8«والقومية اشرتاكية

ل إىل دولة حديث روح الصحوة  ة مل يكن ليتحقق لوالإن نجاح اليابان األسطوري يف التحو 

الدول  ضأن التحديث الذي طال بع «األرجح عىل»يف القومية اليابانية. كام أنه من الصحيح 

األوروبية، وعىل األخص أملانيا، تسارع بسبب شيوع الغليان القومي. ولنا، بمتابعة 

تركيا يف  ات القومية.اإلرهاصات املعارصة، أن نتوقع أن هنضة آسيا لن تتحقق إال عرب احلرك

كان تصاعد حركة قومية تركية حقيقية سبب نجاح كامل أتاتورك يف حتديث الدولة بني عشية 

                                 
8 E. H. Carr, Nationalism And After, (New York: Mac Millan Company, 1945), P20 
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ا  9وضحاها أما يف مرص، التي مل تعرف حركات مجاهريية، فقد كان التحديث بطيئا ومتقطع 

صالهتا برغم أن حكامها رحبوا، منذ عهد حممد عيل باألفكار الغربية، وعىل الرغم من أن 

عة. والصهيونية تقدم نفسها ألتباعها عىل أهنا تطوير لدولة  بالغرب كانت وثيقة ومتنو 

ل استطاع تشانج  أصحاب الدكاكني الصغرية إىل زراع وعامل وجنود. ولو متخلفة سيحو 

متكن من احلفاظ عىل احلامسة  أن يبدأ حركة مجاهريية فعلية، أو عىل األقل، لو 10كاي شيك

ر الصني. القومية الت  ي أشعلها الغزو الياباين، لكان اآلن الشخص الذي يطو 

أي حتويل أي أهداف عملية إىل قضية  «القدسنة»أن فشله هذا هو الذي مكن عباقرة إال 

سة، من تنحيته جانبا. وليس من الصعب أن نفهم ملاذا كان من املتعذر عىل أمريكا  مقد 

وبريطانيا )أو أي ديمقراطية غربية( أن تقوم بدور بارز يف إيقاظ األمم اآلسيوية من ختلفها 

إشعال الصحوة القومية بني  ومجودها: الديمقراطيات الغربية ال تريد وال تستطيع لو أرادت

ماليني آسيا. إن إسهام الديمقراطيات الغربية يف يقظة الرشق كانت غري مبارشة وغري 

ك الرشق اآلن، بعد قرون  مقصودة: لقد أثارت النقمة ضد الغرب، وهذه النقمة هي التي حتر 

 من اجلمود. 

                                 
ا انتصاره عىل جيش العثامين، وأبدى كفاءة عالية قادته إىل انتصارات عسكرية، أمهه جليشم( حياته العملية ضابطا يف ا1938 – 1881بدأ مصطفى كامل أتاتورك ) 9

للجمهورية الرتكية وخالل مدة حكمه ختلص من كل التقاليد العثامنية  رئيسم أعلن إلغاء اخلالفة وأصبح أول  1923سنة  يف .احللفاء يف أعقاب احلرب العاملية األوىل

 وحول تركيا إىل علامنية عىل النسق األورويب )املرتجم(.

الزعيم الصيني سن. يات. سن توىل الزعامة وقاد املقاومة  ( املجلس العسكري يف مجهورية الصني الوطنية، وعند وفاةم1975 –م 1887س تشانج كاي شيك )رأ 10

 م، واضطر إىل اللجوء إىل جزيرة تايوان، حيث أقام حكومة منفى. )املرتجم(.1945األهلية التي اندلعت مع الشيوعيني سنة  ضد الغزاة اليابانيني، إال أنه خرس احلرب
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من املفيد أن نحلل هذه الرغبة عىل الرغم من أن الرغبة يف التغيري قد ال تكون عميقة وقوية، 

عسى أن تلقي بعض الضوء عىل الطريقة التي تعمل هبا احلركات اجلامهريية، ومن هنا فسوف 

 التغيري.يف  يكون سؤالنا الالحق عن طبيعة الرغبة

2 

حياتنا، يرتبط تكمن فينا مجيعا نزعة إىل البحث، خارج أنفسنا، عن العوامل التي تصوغ 

عادة يف أذهاننا بام يدور حولنا. وهكذا ترى أن األشخاص الراضني عن النجاح أو الفشل، 

ون هذا العامل طيب ا وحياولون املحافظة عليه، بينام نجد املحبطني يفضلون التغيري  أنفسهم يعد 

 اجلذري.

الواضح أن إن النزعة إىل البحث عن أسباب خارج أنفسنا تستمر، حتى عندما يكون من 

ا. ل داخلية، كقدرتنا أو شخصيتنا أو مظهرنا أو وضعنا هو نتيجة عوام صحتنا، وهلم جر 

رء شيئا حيول بينه وبني القيام بواجباته، حتى عندما جيد أملا يف عندما يشكو امل :11يقول ثورو

 .12ر إىل حماولة إلصالح العاملأمعائه... فإنه يباد

إال أنه من العجيب أن من املفهوم أن الفاشلني ينزعون إىل حتميل العامل جريرة فشلهم. 

الناجحني، بدورهم، مهام كان اعتزازهم بحصافتهم وخربهتم وتوفريهم، وبقية هذه 

ظ اخلصال احلميدة، يؤمنون، يف قرارة أنفسهم، أن نجاحهم جاء نتيجة املصادفات واحل

                                 
باهبا ومهدت الطريق لالهتامم املعارص بالبيئة يف  م( كاتب ا وفيلسوفا أمريكيا، وكانت مقاالته عن البيئة ومحايتها رائدة1862 – 1817كان هنري ديفيد ثورو ) 11

 )املرتجم(.

12 Henry David Thoreu, Walden, Modern Library Edition (New York: Random House 1937), P. 69. 
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ا يف أنفسهم ثقة ناقصة؛ ألهنم ليسوا متأكدين من أهنم ح  السعيد. إن ثقة أكثر الناس نجا

 فون كل العوامل التي كانت وراء نجاحهم.يعر

توقعه، وما  يبدو العامل اخلارجي، من وجهة نظر هؤالء، آلة تدور عىل نحو يستحيل ضبطه أو

دامت هذه اآللة تدور يف صاحلهم فإهنم يتجنبون العبث هبا. وهكذا نرى أن الرغبة يف التغيري 

 اإليامن بتأثري العوامل اخلارجية.والرغبة يف مقاومة التغيري تنبعان من املصدر نفسه: 

3 

وجود عوامل  إن عدم الرضا، يف حد ذاته، ال خيلق بالرضورة رغبة يف التغيري: ال بد  من

ة. ر، وأحد هذه العوامل هو اإلحساس بالقو   أخرى قبل أن يتحول عدم الرضا إىل تذم 

. عندما يكون نمط إن الذين خيافون حميطهم ال يفكرون يف التغيري مهام كان وضعهم بائسا

حياتنا مضطربا واهيا إىل درجة متنعنا من التحكم يف ظروفنا املعيشية، فسبيلنا االحتامء بام هو 

مألوف. إننا نقاوم شعورنا باخلوف بإخضاع وجودنا لروتني ثابت، ونوهم أنفسنا أننا 

ملزارعني نستطيع، هبذه الوسيلة، جتنب أي مفاجآت. وهكذا نجد الصيادين والبدو الرحل وا

الذين يعتمدون عىل تقلبات الطقس، والفنانني الذين ينتظرون اإلهلام، والرجل البدائي 

 يفالذي خيشى حميطه، خيافون التغيري ويواجهون العامل، كام يواجهون قضاة يتحكمون 

 مصريهم.
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ا مدق ة خطرة تبدو احليا ا يرهبون حميطهم، وال تراودهم رغبة يف التغيري.ع  كام أن الفقراء فقر 

حمافظة بعمق النزعة املحافظة عند  عندما يتهددنا اجلوع والربد. من هنا نجد عند الفقراء نزعة

 األغنياء، وهذه النزعة لدى الطرفني عامل مهم يف إبقاء األوضاع القائمة.

يمتلكون قوة  إن األشخاص الذين يندفعون إلحداث تغيريات واسعة يشعرون عادة، أهنم

يل الذي صنع الثورة الفرنسية يؤمن إيامنا قاطعا بقوة العقل البرشي اخلارقة، ال تقهر، كان اجل

عن هذه احلقبة:  13الذكاء البرشي. يقول دي توكوفيل وباآلفاق غري املحدودة املفتوحة أمام

إن اإلنسانية مل تشعر قبلها قط هبذا االعتزاز بنفسها وهذه الثقة بقوهتا. وجنبا إىل جنب مع 

ومن  14فرطة بالنفس كان هناك ظمأ عاملي إىل التغيري سكن كل العقول بسهولةهذه الثقة امل

والبالشفة الذين انطلقوا بال حذر خيلقون الفوىض التي  15دى ليننيل ناحية أخرى، كان

تستهدف إجياد عامل جديد إيامن أعمى بقوة املذهب املاركيس. أما النازيون فلم يكن لدهيم 

قوة، ولكنهم آمنوا بقائد معصوم يقودهم إىل حياة جديدة.  مذهب يامثل املذهب املاركيس

من املشكوك فيه أن حتقق النازية ما حققته من نجاح لوال االعتقاد بأن اخلطط العسكرية 

 تقهر. املبتكرة التي اتبعتها أملانيا والدعاية الفاعلة جعلت أملانيا قوة ال

الطبيعة البرشية  ة باإليامن، اإليامن بطيبةحتى الرغبة الواعية يف التطور ال بد أن تكون مدعوم

واإليامن بقوة العلم املطلقة. وهذا النوع من اإليامن فيه يشء من التحدي ويشء من اهلرطقة، 

                                 
ا سياسيا ومؤرخا فرنسي  5918 – 1805كان أليكس دي توكوفيل ) 13  الديمقراطية األمريكية والثورة الفرنسية )املرتجم(. ا، اشتهر بكتاباته العميقة عنم( مفكر 

14 ALEXTS de Tocqueville, On the State of Society In Franch Before the Revolution of 1789 (London: John Murray, 

1888), PP 198 – 199. 
م، وتعرف نظرياته 1922م يف روسيا وأصبح أول رئيس للدولة الثورية يف سنة 1919م( زعيام  شيوعي ا بارزا، قاد ثورة أكتوبر 1924 – 1870لينني ) كان فالديمري 15

 )املرتجم(. «اللينينية»التي أسهمت يف إثراء النظرية املاركسية باسم 
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ا يصل إىل السامء، ح  بنوا مدينة ورص»م العهد القديم: شأنه شأن إيامن الذين يقول عنه

 .16"عليهمأن يستعيص  وتصوروا أنه ال يشء مما حلموا به يمكن

                                 
16 Genesis ll: 4: 6 
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4 

ى العامل  قد يبدو، للوهلة األوىل أن امتالك القوة سيؤدي، يف حد ذاته، إىل موقف يتحد 

أن األمور ال تسري، بالرضورة، عىل هذا النحو. قد يكون القوي وديعا  إالويتطلع إىل التغيري، 

يغيب هذا وداعة الضعيف. ما هيم ليس امتالك القوة، ولكن اإليامن املطلق باملستقبل. عندما 

اإليامن تصبح القوة داعمة لألوضاع القائمة ومناهضة للتغيري. وعىل العكس، عندما يكون 

هنالك أمل ال حدود له يف املستقبل فإن األمل، حتى عندما يفتقر إىل القوة، يمكن أن يقود 

يائسة. سبب ذلك أن املشحونني باألمل يستمدون القوة من أغرب املصادر،  إىل مغامرات

عار أو كلمة. إن األمل الفاعل املحرك ال بد أن يكون أمال  يف املستقبل. وهكذا نجد أن من ش

عي أنه يملك ا للقوة، ال بد  أن يد   مفاتيح املستقبل. املذهب الفاعل، باإلضافة إىل كونه مصدر 

إن الذين حياولون تغيري أمة ما أو تغيري العامل ال يستطيعون حتقيق هدفهم بتوليد التذمر 

استثامره، أو بإثبات أمهية التغيريات املنشودة ورضورهتا، أو بإجبار الناس عىل تغيري و

أسلوب حياهتم. عىل الراغبني يف التغيري أن يوقدوا اآلمال اجلاحمة، وليس من املهم أن ترتبط 

، أو أن تنصب عىل هنب ثروات هائلة من دول بجنة ساموية، أو بجنة عىل األرض هذه اآلمال

و عىل السيطرة عىل العامل. إذا نجح الشيوعيون يف الفوز بأوروبا وبجزء كبري من أخرى، أ

م عرفوا كيف العامل، فلن يكون هذا ألهنم استطاعوا إشاعة التذمر والكراهية، ولكن ألهن

 مال اجلاحمة.يشعلون يف النفوس اآل

5 
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املستقبل،  مواقفهم منإن الفارق بني املحافظني والراديكاليني هو يف األساس فارق بني 

املستقبل متحمسني يف  يدفعنا اخلوف من املستقبل إىل أن نتمسك باحلارض، بينام جيعلنا األمل

للتغيري. كل من الغني والفقري، والقوي والضعيف، والناجح والفاشل، قد يكون خائفا من 

ن نتوقعه هو املستقبل. عندما يبدو احلارض يف أعيننا مثالي ا، بحيث إن أقىص ما يمكن أ

استمراره يف املستقبل، فإن التغيري بالنسبة لنا ال يعني سوى تدهور الوضع. وهلذا نجد رجاال 

حققوا الكثري من املنجزات، ورجاال يعيشون حياة مليئة نشطة يقفون، عادة، ضد أي تغيري 

 جذري. واملحافظة التي متيز املرىض املقعدين وكبار السن تنبع بدورها من اخلوف من

 املستقبل. خيشى هؤالء أن يأيت املستقبل ومعه املزيد من عالمات الضعف والوهن ويشعرون

ا مدق أمل يف  بأيا ال يشعرون ع  أن أي تغيري سوف يكون إىل األسوأ. كام أن الفقراء فقر 

حاشوه. عند هؤالء كلهم ال املستقبل الذي يبدو كام لوكان فخا منصوبا أمامهم عليهم أن يت

 يري سوى املتاعب.لتغيعني ا

الذي حيركه األمل  إال أن الصورة ختتلف متاما عندما يدخلها األمل. ال هتم  طبيعة الشخص

ا يتوق إىل املزيد من األرض، أو نبيال  ع  ا، أو مزارس  اجلامح، قد يكون مثقفا متحم  

ا أو رونه عند ا أو عامال بسيطا. كل هؤالء يتحدون احلارض، ويدمع  صان أرستقراطي ا، أو تاجر 

الرضورة، وخيلقون العامل اجلديد الذي يمكن أن حيقق آماهلم. وهكذا نجد أنه يمكن أن 

تكون هناك ثورات يقودها أغنياء، باإلضافة إىل ثورات يقودها فقراء بدأت يف بريطانيا يف 
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وكانت تستهدف تعزيز امللكيات الفردية  17الكالقرنني السادس والسابع عرش ثورة م  

ا كام كان عليه الوضع. نتيجة هذه احلركة اع  الكها بدال من بقاء جزء منها مشم وقرصها عىل

ن زرع أصبحت صناعة الصوف طريقا إىل الرخاء، بينام أصبح الرعي أكثر جدوى م

ك بطرد املزارعني العاملني لدهيم، وأغلقوا أراضيهم يف وجوه املحاصيل. عندما قام املال  

كان اللوردات »يف نسيج البالد االقتصادي واالجتامعي. العامة، أحدثوا تغيريات عميقة 

ا، والنبالء هيدمون النظام االجتامعي القائم، ويزيلون قوانني وأعرافا قديمة بالعنف حين  

ثورة أغنياء ثانية مع هناية القرن الثامن عرش  كام قامت يف إنجلرتا 18اوبالضغط والتهديد أحيان  

. أهلبت االحتامالت املثرية اجلديدة التي 19ثورة الصناعيةلا وبداية القرن التاسع عرش، وهي

تكشفت عنها امليكنة عقول الصناع والتجار، فقادوا ثورة ال ختتلف يف مداها وعنفها عن أي 

 ثورة دينية. استطاع هؤالء املواطنون األغنياء خالل مدة قصرية نسبي ا تغيري وجه احلياة يف

ا كامال.  بريطانيا تغيري 

رع اآلمال واألحالم الصاخبة يف الشوارع، فعىل املواطنني املساملني أن يدخلوا عندما تصط

التي  اآلمالبيوهتم ويغلقوا أبواهبم ونوافذهم، حتى تنتهي الفورة. هناك فرق شاسع بني 

                                 
قمة الهرم االقتصادي  إلى تشريد مئات اآلالف من الفالحين وحرمانهم مصدر دخلهم الوحيد، كما أدت إلى ارتقاء المالك الزراعيين« الثورة»هذه أدت  17

را وويلز والسياسي، وبقيت آثارها مدة طويلة: في أواخر القرن التاسع عشر كان قرابة ألفي شخص يملكون نصف األراضي الزراعية في إنجلت
 المترجم(.)

18 Karl Polanyi, The Great Transformation (Ney York: Farrar And Rinc Hart, INC, 1944), P.35. 

إنجلرتا إىل بقية أنحاء بدأت الثورة الصناعية بميكنة صناعة النسيج، ثم انتقلت إىل صناعة احلديد، وقادت إىل التوسع يف استخدام الطاقة البخارية وانتقلت من  19

 )املرتجم(. «التصنيع»حيث اختذت اسم  ،مل الغريب، ثم إىل بقية أنحاء العاملالعا
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الفظيعة التي تتبعها. ختطر اآلمال كفتيات رائعات اجلامل  األفعالتبدو رقيقة نبيلة وبني 

 أنه رسعان ما يتبعهن جيش رهيب حيمل املوت واخلراب.نني إال غيرقصن وي

6 

ا شامال من توفر عدة رشوط. ال بد أن  ال بد  لكي يندفع الرجال يف مغامرة تستهدف تغيري 

ر م ا مدقيشعروا بالتذم   بأهنما. وجيب أن يكون لدهيم الشعور ع  ن غري أن يكونوا فقراء فقر 

زعيم امللهم، أو اعتناق أساليب جديدة يف العمل اتباع ال أوعرب اعتناق العقيدة الصحيحة 

الثوري، سيصبحون قوة ال تقهر. باإلضافة إىل ذلك كله، جيب أن تكون لدهيم تطلعات 

مع املستقبل. ويف النهاية، جيب أن يكونوا جاهلني جهال  ستجيئجاحمة إىل املنجزات التي 

ا العقبات التي ستعرتض طريقهم. مل يكن لدى الرجال ا لذين أشعلوا الثورة الفرنسية أي تام 

قدر من اخلربة السياسية. واليشء نفسه يصدق عىل البالشفة والنازيني والثوار يف آسيا. أما 

إىل احلركة إال  هؤالءالرجال املجربون ذوو اخلربة فيأيت دورهم يف مرحلة الحقة: ال ينضم 

التي جتعلهم بمنأى  سية هيبعد التحقق من نجاحها. ولعل خربة املواطنني اإلنجليز السيا

 عن احلركات الثورية.
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 الرغبة يف بدائل: الفصل الثاين

7 

هناك فارق أسايس بني جاذبية احلركات اجلامهريية وجاذبية املنظامت العملية )كاألحزاب 

 السياسية التقليدية والنقابات وجتمعات املهن احلرة(.

ت، وتكمن جاذبيتها يف حتقيق املصلحة ا لتطوير الذاص  قدم املنظمة العملية ألعضائها فرت

الذاتية ألعضائها. وعىل النقيض من ذلك، نرى أن احلركة اجلامهريية، خاصة يف مرحلتها 

األوىل النشطة، ال جتذب أولئك الذين حيبون أنفسهم، وحيرصون عىل تطويرها، بل تستميل 

اجلامهريية أن جتذب أولئك الذين يودون أن يتخلصوا من أنفسهم هنائيا. تستطيع احلركة 

أتباعا وحتتفظ هبم، ال ألهنا تلبي احلاجة إىل تطوير الذات، ولكن ألهنا تلبي الشوق إىل 

 اخلالص من الذات.

ا أن يستهوهيم تطوير أنفسهم مهام كان  :يصعب عىل الذين يعتقدون أن حياهتم فسدت متام 

د خارقة، وال يدفعهم احتامل حصوهلم عىل فرص أفضل، فإن هذا ال حيفزهم إىل بذل جهو

ا، ال يتسم بالنزاهة، وال  إىل الوالء األعمى. يعد  هؤالء املصلحة الفردية شيئا مشبوها رشير 

يمكن أن جيلب احلظ. وكل ما يبذل لتطوير الذات يبدو يف نظر هؤالء عمال حمكوما عليه 

ا ونبي ال. إن شوقهم بالفشل: ال يشء ينطلق من النفس )التي يكرهوهنا( يمكن أن يكون جيد 

العميق ينصب عىل حياة جديدة، وميالد جديد، وثقة جديدة، أو عىل األقل أمل جديد، 

سة. إذا انضم هؤالء  ومعنى جديد لقيم احلياة، وهذا كله ال يتحقق إال باالنتامء إىل قضية مقد 
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ابط. األعضاء إىل احلركة مؤمنني هبا فإهنم سيولدون والدة جديدة يف جمتمعنا اجلديد املرت

حتى عندما يكتفون بالتعاطف مع احلركة، فإن التامهي مع جهود احلركة ومنجزاهتا 

 ومستقبلها يمنحهم الشعور بالكرامة والثقة.

لبعض مكوناهتا،  إن املحبطني جيدون يف احلركة اجلامهريية بدائل: إما ألنفسهم بأكملها أو

 األمر الذي ال يستطيعون حتقيقه بإمكانياهتم الفردية. 

ا من املغامرين  قد نجد بني األتباع الذين يبادرون إىل االنضامم إىل حركة مجاهريية عدد 

الطامعني يف حتسني أوضاعهم واحلصول عىل الشهرة أو القوة. ويف الوقت نفسه، قد نجد 

درجة من اإلخالص الذي ينكر الذات والوالء األعم عند بعض الذين يلتحقون بالرشكات 

التقليدية وبقية املنظامت العملية. إال أن احلقيقة هي أن املنظمة العملية واألحزاب السياسية 

ال تستطيع البقاء ما مل تلب املصالح الفردية ألتباعها، بينام تعتمد قوة احلركة اجلامهريية 

وحيويتها عىل قدرهتا عىل تلبية رغبة أتباعها يف حمو الذات. وعندما تبدأ حركة مجاهريية يف 

ال هتمهم سوى مصاحلهم الذاتية، فمعنى هذا أهنا اجتازت مرحلتها األوىل اجتذاب أناس 

لتي النشطة، بمعنى أهنا مل تعد معنية بإجياد عامل جديد، بل باحلفاظ عىل األوضاع الراهنة ا

كلام زادت الوظائف واملناصب التي تقدمها احلركة كلام » 20أوجدهتا ومحايتها. يقول هتلر

ذين ينضمون إليها، ويف النهاية سيكون السياسيون االنتهازيون انخفض مستوى األتباع ال

                                 
م، وبعدها 1933ة لليهود وللشيوعية، ووصل إىل السلطة يف انتخابات حرة سنة يزب النازي الذي تبنى شعارات معادم( احل1945 – 1889أسس أدولف هتلر ) 20

م إىل اشتعال احلرب العاملية الثانية التي انتهت بانتصار احللفاء وانتحار هتلر.  1939دى غزوه لبولندا سنة أسالح ويكتاتورية مطلقة مدججة بالحول هتلر أملانيا إىل د

 از )املرتجم(.غبادة ماليني اليهود يف محامات الوقد كان هتلر مسؤوال عن جرائم كثرية ضد اإلنسانية أبشعها إ
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ف عىل حركته القديمة... وعندما  من الكثرة، بحيث ال يستطيع املجاهد القديم النزيه أن يتعر 

 .21«قل انتهت حيدث هذا فإن رسالة هذه احلركة تكون

8 

سة هو اإليامن الذي فقدناه حماولة للتعويض عن  –إىل درجة كبرية  –إن اإليامن بقضية مقد 

 بأنفسنا.

9 

عى التفوق ألمته،  كلام استحال عىل اإلنسان أن يدعي التفوق لنفسه، كلام سهل عليه أن يد 

سة.  أو لدينه أو لعرقه، أو لقضيته املقد 

10 

ينزع الرجل إىل االهتامم بشؤونه اخلاصة، عندما تكون جديرة باالهتامم. أما عندما ال تكون 

فقدت معناها واالهتامم بشؤون لديه شؤون خاصة حقيقية، فإنه ينزع إىل نسيان شؤونه التي 

خرين اخلاصة. يعرب هذا االهتامم عن نفسه بالغيبة والتجسس والفضول، كام أنه يتجه إىل اآل

م غري طبيعي بالشؤون املجتمعية والقومية والعرقية. إننا عندما هنرب من أنفسنا نلقي اهتام

 عاتق جارنا، أو نطبق عىل عنقه.بثقلنا عىل 

11 

                                 
21 Adolph Hitler, Mein Kampf (Boston: Houghton Mifflin Company, 1943), P. 105. 
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ا ما يكون طوق النجاة، الذي نحاول س  ا مقد  لدينا واجب  إن اعتقادنا أن  ا إزاء اآلخرين كثري 

ا نحو اآلخر فنحن، يف حقيقة األمر، نبحث بواسطته إنقاذ أنفسنا من الغرق. وعندما نمد يدن

سة هنمل حياتنا ونرتكها خاوية بال معنى. وال  عن يد تنتشلنا. عندما تشغلنا واجباتنا املقد 

شك يف أننا عندما نستبدل بأنفسنا املنكفئة عىل ذاهتا حياة بعيدة عن األنانية نكون قد حققنا 

ا من احرتام الذات. إن غرور منكري ا كبري  الذات، حتى عندما يظهرون بمظهر  قدر 

 التواضع، ال حدود له.

12 

 لألمل الفردي اخلائب، وهذه من أهم ما جيذب الناس إىل احلركة اجلامهريية أهنا تقدم بديال  

املجتمعات التي تؤمن برضورة التطور، حيث يبدو الغد شيئا يف  اجلاذبية ذات فاعلية كبرية

ا ف ا، كام يصبح اإلحباط أمر  سبقت هتلر: إن  التيظيعا. يقول روشننج عن أملانيا يف املدة مثري 

ا من أصعب األشياء التي قاسيناها بعد احلرب  الشعور بأننا وصلنا نقطة الصفر كان واحد 

. يف املجتمعات احلديثة ال يمكن للناس أن يعيشوا بال أمل، 22التي خرسناها )العاملية األوىل(

وري األنفاس نتيجة الضغط املستمر. إن اليأس الذي تسببه إال إذا تم ختديرهم وإبقاؤهم مبه

البطالة ال ينبع من خوف الفقر فحسب، وإنام من مواجهة مستقبل من الفراغ. والعاطلون 

 ينزعون إىل اتباع الذين يبيعوهنم األمل قبل اتباع الذين يقدمون هلم العون.

                                 
22 Hermann Rauschning, The Conservative Revolution (New York: G. P. Putnam,S Sons, 1941), P.189. 
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ر كثريا ما ت   أتباعها بأمل املستقبل، وتأخذ منهم متعة نتقد احلركات اجلامهريية؛ ألهنا ختد 

احلارض. إال أن احلارض يبدو يف نظر املحيط، قاسي ا ال متكن معاجلته حتى باملتع وأسباب 

 .23لقناعة والرضا يف أذهان املحبطنيالراحة. إن األمل هو السبيل الوحيد إلدخال ا

13 

ستحق أن نعيش من أجلها، نصبح عندما نجد أن اهتامماتنا الذاتية واحتامالت املستقبل ال ت

يف حاجة ماسة إىل يشء منفصل عن أنفسنا نحيا له. إن اإلخالص حلركة ما وإعطاءها الوالء 

 .24يمنح حياتنا الفاشلة معنى وقيمة املطلق ال يعدو أن يكون حماولة للتعلق بيشء

ا وعنيفا. إن بوسعنا أن نثق يف أنفسنا ثق ة حمدودة، أما إيامننا من هنا جييء اعتناقنا البديل قوي 

سة فيجيء عادة، مطلقا ال يقبل املساواة. إن البديل  بأمتنا أوديننا أو عرقنا أو قضيتنا املقد 

الذي نتبناه باعتدال ال يمكن أن حيل حمل أنفسنا التي نود نسياهنا وحموها. لن نشعر أن لدينا 

. هذا االستعداد للتضحية سبيلهيف  شيئا نستحق العيش من أجله ما مل نكن مستعدين للموت

بالنفس هو الذي يثبت لنا ولآلخرين أن البديل الذي فضلناه عىل احلارض الفاسد الفاشل 

ره.  هو، فعال، أفضل بديل يمكن تصو 

                                 
23 Thomas Gray, Letters, Vol.1, P.137. Quoted By Gamaliel Bradford, Bare Souls (New York Harper & Brothers, 

1924), P. 71. 
إن هؤالء الثالثة الذين كانوا قبل قليل ساكنني »العالقة بني الشعور بالفشل والنزعة الثورية، حسني يقول:  «عودة الروح»توفيق احلكيم يف روايته الشهرية  يصور 24

م يف مرص( تنفجر 1919رة )ثورة ا. هؤالء الثالثة ما كادت الثوص  ن من نفوسهم ال يستطيعون منه خالكأصحاب بنك أفلس ختنقهم الكآبة والضيق، كأهنم يف سج

دة املثرية للحواس، وإذا هم قد ذهب انقباضهم ووحشتهم، و امم حل حمله االهتحتى انفجروا معها، وإذا هم يروحون ويغدون منهمكني فيها ويف حوادثها املتجد 

م ( 2005انظر: عودة الروح )القاهرة: دار الرشوق، «. !!؟اطفهمأترى كان ال بد من الثورة لترصيف عواطف هؤالء املنكوبني يف عو !اوالكفاح والتحمس... عجب  

 )املرتجم(. 427ص 
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 الفصل الثالث: التبادلية بني احلركات اجلامهريية

14 

ن جاهزين جاهزين لالنضامم إىل حركة مجاهريية فإهنم، عادة، يصبحو الناسعندما يصبح 

لاللتحاق بأي حركة فاعلة، وليس بالرضورة إىل حركة بعقيدة معينة أو برنامج معني. يف 

املدة التي سبقت صعود هتلر إىل احلكم كان من املستحيل أن يتوقع أحد هل سينضم الشباب 

روس املتوترون إىل الشيوعيني أو إىل النازيني. ويف أثناء غليان روسيا القيرصية كان اليهود وال

العائلة الواحدة يف  الوقت نفسه:يف  مستعدين للثورة عىل القيرص، ولالنضامم إىل الصهيونية

عن  25زمانكان أحد األبناء ينضم إىل الثوار واآلخر إىل الصهاينة. ينقل الدكتور حاييم واي

ا. إذا كان صموئيل )االبن »أمه العبارة اآلتية:  كل ما يمكن أن حيدث سوف يكون سار 

الصهيوين( عىل  روسيا، وإذا كان حاييم )االبنيف  ي( عىل حق، فسوف نكون سعداءالثور

 .26«حق، فسوف نذهب للعيش يف فلسطني

هذا االستعداد للتحول ال ينتهي، بالرضورة، عند اعتناق املؤمن الصادق حركة ما. عندما 

ة إىل تكون هناك حركات مجاهريية متنافسة نجد حاالت كثرية من نقل الوالء من حرك

املسيحي الصادق تتكرر  كاره املسيحيني إىل بول  « شاؤول»أخرى. إن املعجزة التي حولت 

يف تاريخ احلركات اجلامهريية. ويف هذا العرص تنظر كل حركة مجاهريية إىل أتباع احلركات 

                                 
الصهيونية العاملية، كام كان أول رئيس إلرسائيل وكانت رئاسته  م( من رواد احلركة الصهيونية، وقد كان أول رئيس للمنظمة1952 – 1874كان حاييم وايزمان ) 25

 م )املرتجم(.1952 – 1949فيام بني 

26 Chaim Weismann, Trial And Error (New York: Harper & Brothers, 1949), P.13. 
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ا األخرى بوصفهم أعضاء حمتملني يمكن نقل والئهم. كان هتلر يعد  الشيوعيني األملان أتباع  

ا أو»تملني للنازية: حم ل نقابي   إن الديمقراطي االشرتاكي، سواء كان صغري  ا، لن يتحو  ا قيادي 

 . قال الزعيم النازي روم: إن بوسعه27«الشيوعي فبإمكانه، دوما، التحولإىل نازي، أما 

ا إىل نازي متعصب خالل أربعة أسابيع حتويل أشد الشيوعيني امحرار 
ناحية أخرى . ومن 28

اكان الشيوع ن يتحول احتياطيا يمكن أ ي كارل إديك يعد  البيس القمصان البنية النازيني مدد 

 .29إىل احلزب الشيوعي

وحيث إن كل احلركات اجلامهريية تستمد أتباعها من األنامط البرشية نفسها وجتذب النوعية 

 نفسها من العقول، فإن بوسعنا أن نستنتج ما يأيت:

نافسة فيام بينها ومغنم واحدة منها ال بد  أن يكون مغرم )أ( مجيع احلركات اجلامهريية مت

 األخرى.

)ب( مجيع احلركات اجلامهريية تبادلية، بوسع أي حركة منها أن حتول نفسها، بسهولة، إىل 

حركة أخرى. يمكن للحركة الدينية أن تتحول إىل ثورة اجتامعية أو حركة قومية، كام أنه 

إىل حركة قومية متطرفة أو إىل حركة دينية، ويمكن  يمكن للثورة االجتامعية أن تتحول

 للحركة القومية أن تتحول إىل ثورة اجتامعية، أو إىل حركة دينية.

15 

                                 
27 Hermann Rauschning, Hitler Speaks (New York: G. P, Putnam.s Sons, 1940), P. 134. 

28 Konrad Heiden, Der Fuehrer (Boston: Houghtion Mifflin Company, 1944), P.30. 

29 Fritz August Voigt, Unto Caesar (G. P. Putnam.s Sons, 1938), P.283. 
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ا ما تظهر خصائص من حركات  يندر أن تكون للحركة اجلامهريية طبيعة واحدة، فهي كثري 

يهود القدماء أخرى، وأحيانا خصائص من حركتني أو ثالث يف الوقت نفسه. كانت هجرة ال

من مرص ثورة عبيد وحركة دينية وحركة قومية. وكانت القومية اليابانية املتطرفة ذات طابع 

ا. كانت هلذا الدين عقيدته، مبادئ الثورة  ديني. أما الثورة الفرنسية، فقد شكلت دينا جديد 

اخلالدة: احلرية واإلخاء واملساواة. وكانت له طقوس عبادة هي مزيج من الطقوس 

يسوا الكاثوليكية واملهرجانات ويف  30: أبطال احلرية وشهداؤهاهلشعبية. وكان هلذا الدين قد 

يف  الوقت نفسه كانت الثورة الفرنسية حركة قومية. قررت اجلمعية الترشيعية الفرنسية

 ليحيا املواطن ويعيش ويموت من»كل مكان حتمل هذه العبارة يف  م نصب حماريب1792

 .31«ألجدادواأجل وطن اآلباء 

وكان حلركات اإلصالح الربوتستانتي جانب ثوري عرب  عن نفسه يف حركات مترد 

نحن األملان يف نظر اإليطاليني جمرد »الفالحني، كام كان هلا، أيضا جانب قومي. قال لوثر: 

خنازير، وهم يستغلوننا عن طريق االحتيال، ويمتصون خريات بالدنا حتى النخاع. 

 .32«!استيقظي يا أملانيا

واملظاهر الدينية للثورتني البلشفية والنازية واضحة للعيان. حتتل املطرقة واملنجل يف األوىل، 

والصليب املعقوف يف الثانية، املكانة نفسها التي حيتلها الصليب املسيحي. وطقوس املواكب 

                                 
30 Carl L. Becker, The Heavenly City of The Elgteenth. Century Philos Hers. Cnewhaven: Yale university Press, 

1932) P 155. 
31 A. Mathiez, Les Origins Des Cultes Rervolutionnaire P 31 – Quoted By Carlton J. H. Hayes, Essays On Nationalism 

(New York: Macmillan Company, 1926) P.103. 
32 Frantz Funck– Brentano, Luther, (London: Jonathan Cape, ltd. 1939) P278 
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يسويف  احلاشدة ن، احلركتني حتل حمل املسارات الدينية. ولكل من احلركتني عقيدة، وقد 

سة، كام أن احلركتني قوميتان بامتياز. كانت الثورة النازية قومية منذ البداية،  وأرضحة مقد 

 تطور الحق.يف  أما الثورة البلشفية فأصبحت قومية

متثل الصهيونية حركة قومية وثورة اجتامعية، كام أهنا يف نظر اليهود األرثوذكس حركة دينية 

 هياجلامهريية املعارصة يف آسيا  نية راسخة. واحلركاتأيضا. وللقومية األيرلندية جذور دي

 .33يف الوقت نفسه قوية وثورية

16 

كثريا ما يكون السبيل الوحيد إليقاف حركة مجاهريية هو إجياد حركة بديلة. يمكن إيقاف 

قومية. نجحت الكاثوليكية، يف البالد التي استطاعت  ثورة اجتامعية بتشجيع حركة دينية أو

اليابان كانت كل حركات ويف  فيها اجلامهري، يف وقف الزحف الشيوعي.أن تستقطب 

جنوب الواليات حيول التضامن العرقي بني  يفجتامعي متر عرب قناة القومية. والرفض اال

البيض دون قيام ثورة اجتامعية من الفقراء عىل األغنياء. وتصدق املالحظة نفسها عىل 

 أفريقيا. الفرنسيني يف كندا، والبوير يف جنوب

                                 
، احلاضنة الطبيعية لإلرهاب، فهي يف يبدو أن مالحظات املؤلف عن الصفة املزدوجة للحركات اجلامهريية تنطبق، بحذافريها، عىل اجلامعات األصولية املتطرفة 33

 تهدف الوصول إىل السلطة )املرتجم(.اهتا اإلسالمية، حركات سياسية تسحقيقة أمرها، برغم شعاراهتا وادعاء
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، عىل 34ل األحوال، وقد تكون باهظة الثمنإال أن استبدال حركة بحركة عملية ال تنجح يف ك

يغامروا باللعب يف احلركات اجلامهريية: حيث  ال  أون احلفاظ عىل احلارض، كام هو الذين يريد

قبل احلرب توجد حركة مجاهريية توجد مناهضة للوضع القائم. يف إيطاليا وأملانيا، يف مدة ما 

العاملية الثانية ترصف رجال األعامل بطريقة بدت هلم منطقية، فدعموا الفاشية والنازية 

إليقاف املد الشيوعي، إال أهنم بعملهم هذا سارعوا، برغم عقالنيتهم، يف القضاء عىل 

 أنفسهم.

ي جمهود إن أ»هناك بدائل أكثر أمنا  للحركات اجلامهريية. يمكننا القول، عىل وجه العموم: 

ا جديدة، وبدايات جديدة، سيساعد عىل تقليص ص  شظي الذات، ويتيح فرحيول دون ت

ا هنا فسنناقش بديال يف  احلركات اجلامهريية. سوف نناقش هذه البدائل موضع الحق، أم 

 «.غريب ا بعض اليشء، للحركات اجلامهريية هو اهلجرة إىل اخلارج

17 

وخونه عند االنضامم إىل حركة مجاهريية: التغيري حتقق اهلجرة للمحيطني األمل الذي يت

والبداية اجلديدة. واألشخاص الذين يسارعون إىل االنضامم إىل احلركات اجلامهريية سوف 

أتيحت هلم الفرصة. من هنا يمكننا القول: إن اهلجرة يمكن أن تكون  يسارعون إىل اهلجرة لو

الربيطانية يف أعقاب  واإلمرباطوريةتحدة بديال للحركة اجلامهريية. لو رحبت الواليات امل

                                 
التنظيامت األصولية، فكانت سبعينيات القرن املايض رضب التنظيامت النارصية بتشجيع يف  –يستحرض املرء جتربة الرئيس املرصي أنور السادات، حينام حاول  34

 النتيجة وباال عليه )املرتجم(.
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احلرب العاملية األوىل بأعداد كثيفة من أوروبا ملا قامت احلركات الفاشية والنازية. ويف 

 ساعد السامح باهلجرة إىل أنحاء القارة الضخمة عىل االستقرار االجتامعي. الواليات املتحدة

ا للشبه بني أتباع احلركات اجلامهري ية والراغبني يف اهلجرة، فقد تكون اهلجرة ومع ذلك، نظر 

اجلامعية ميدانا خصب ا للحركات اجلامعية. يصعب أحيانا أن نحدد متى تبدأ اهلجرة اجلامعية، 

أو أن نحدد من الذي بدأ قبل اآلخر. تطورت هجرة اليهود  –ومتى تبدأ احلركة اجلامهريية 

لقبائل الرببرية )البدائية( يف األيام القدماء من مرص إىل حركة دينية وقومية. أما هجرة ا

ل برشي. كانت هذه القبائل الرومانية فقد كانت أكثر من تنق   اإلمرباطوريةاألخرية من 

 صغرية العدد، ولكنها بمجرد غزو دولة ما كانت تستقطب إىل جانبها املظلومني واملتذمرين.

 .35«اع الغزو اخلارجيامعية تغلفت بقنكان األمر ثورة اجت»مجيع مناحي احلياة يف 

. وعندما 36«أرض امليعاد»حركة نحو  ،«هجرة»آخر،  كل حركة مجاهريية هي، عىل نحو أو

تسمح الظروف للحركة، فإهنا تنطلق بالفعل إىل تلك األرض. حدث هذا مع اجلامعات 

ت الواليات املتحدة أرض  امليعاد اجلديدة، وهاجرت إليها، الربوتستانتية األوروبية التي عد 

كام حدث مع تدفق الصهاينة عىل فلسطني. تقوي اهلجرة، عندما تكون بأعداد كبرية، روح 

احلركة ووحدهتا، وتلجأ احلركات اجلامهريية النشطة إىل اهلجرة، عندما تكون بصدد غزو 

 جديدة. صليبية، أو االستيطان يف أراض   خارجي، أو حرب

                                 
35 H.G Wells, the outlin of Histmry (New York: Macmillan Company, 1922) pp. 482 – 484. 

 يفستخدم بعضها كلمة اهلجرة، كام من العامل ومفاسده، وقد ي« اهلجرة»تصدق مالحظة املؤلف عىل عدد من اجلامعات األصولية املتطرفة التي تدعو أتباعها إىل  36

 املرصية )املرتجم(.« لتكفري واهلجرةا»مجاعة 
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 القسم الثاين: األتباع املتوقعون
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 دور املنبوذين يف الشؤون اإلنسانية الفصل الرابع:

18 

وضع أقل أفرادها شأنا. عىل  كثريا ما يكون معيار احلكم عىل األمة، أو أي جتمع برشي، هو

ا ما  الرغم من أن هذا معيار ظامل إال أن هناك ما يربره. إن شخصية أي مجاعة ومصريها كثري 

ا فيها. ده العنارص األقل قدر   حتد 

ن من املواطنني  ن أي أمة هوإن اجلزء الثابت م وسطها، إال أن هذا الوسط، الذي يتكو 

ا ما تتحكم فيه أقليتان،  العاديني الطيبني، الذين يقومون بأعامهلم يف املدن واألرياف، كثري 

 .37فوة من طرف، والغوغاء من طرف آخرالص

ا يف قيادة األمة، سواء يف  ا كبري  السياسة أو األدب أو يؤدي األشخاص املتفوقون عقلي ا دور 

 العلم أو التجارة أو الصناعة، إال أن األشخاص الذين يقفون يف اجلانب اآلخر، الفاشلني

ن واملجرمني، وكل الذين فقدوا توازهنم أو مل يكن لدهيم والعاجزين عن التأقلم واملنبوذي

ا. إن مرسحية التاريخ يمثلها عادة طر ا كبري  ا دور  ان، الصفوة من فتوازن أصال، يؤدون أيض 

 خر، دون مباالة باألغلبية التي تقع يف الوسط.آجانب، والغوغاء من جانب 

ا مهام  يف مسرية األمة هو أهنم ال يكنون أي احرتام  إن السبب الذي جيعل الغوغاء يؤدون دور 

ون حياهتم فاسدة بال أمل يف العالج، وحيملون النظرة نفسها إىل  لألوضاع القائمة. إهنم يعد 

                                 
لتجديد فيجيء من الصفوة، هناك مثل بسيط يرينا كيف تتضافر أفضل العنارص وأسوؤها هو اللغة، تتقيد غالبية األمة باللغة التقليدية املوجودة يف القواميس. أما ا 37

 الغوغاء الذين يبتكرون التعبريات العامية )املرتجم(. منالعلامء واملتخصصني، ووالكتاب ورجال الدولة والشعراء 
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ا لتحطيم كل يشء ولنرش الفوىض ا ألوضاع القائمة. ومن هنا فإهنم عىل استعداد، دوم 

وهنا بال معنى يف جمهود مجاعي خارق  والقالقل. يتوق الغوغاء إىل صهر أنفسهم التي يعد 

ا يف مقدمة األتباع، سواء كنا بصدد  وإىل االنخراط يف عمل مجاعي موحد. إن الغوغاء دوم 

ية أو حركات عرقية أو قومية، وهم من ثم يطبعون بطابعهم احلركات هجرة مجاع ثورة أو

 ومسار التاريخ. األممالتي تغري طبيعة 

احلجر املطروح  إن املنبوذين واملهمشني هم املادة اخلام التي يصنع منها مستقبل األمة، أي إن

الغوغاء هي التي يف الشارع يصبح حجر الزاوية يف بناء عامل جديد. إن األمة التي ختلو من 

تتمتع بالنظام والسالم واالطمئنان، إال أهنا أمة تفتقر إىل مخرية التغيري. مل تكن سخرية من 

السخريات، أن املنبوذين يف بالد أوروبا هم الذين عربوا املحيط لبناء جمتمع جديد يف القارة 

 .38الطبيعي األمريكية، بل كان هذا هو اليشء

19 

يف  مرين يوجدون يف كل جماالت احلياة، إال أهنم يوجدون بكثرةعىل الرغم من أن املتذ

 املجاالت اآلتية:

 الفقراء. – 1

 العاجزون عن التأقلم. – 2

                                 
ا من مستوطني أسرتاليا األوائل كانوا جمرمني، نفتهم بريطانيا إىل القارة البعيدة )املرتجم(. 38 ا كبري   يمكن أن نضيف هنا أن عدد 
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 املنبوذون. – 3

 األقليات. – 4

 املراهقون.  – 5

 شديدو الطموح )سواء وجد طموحهم املجال، أم مل جيده(.  – 6

 نية. الواقعون حتت تأثري رذيلة، أو عادة أرما – 7

 العاجزون )جسديا أو عقليا(.  – 8

 األنانية.يف املفرطون  – 9

 امللولون. – 10

 مرتكبو املعايص. – 11

 ويف الصفحات اآلتية سوف نناقش بعض هذه الفئات.
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 الفصل اخلامس: الفقراء

 حمدثو الفقر

20 

املدن ال يشعرون ليس كل الفقراء حمبطني. بعض الفقراء الذين يعانون يف األحياء البائسة من 

 التعس الذي ألفوه.  بأي إحباط، بل إهنم يرتعدون؛ خوفا من العيش خارج املحيط

هم إحساسهم أن ل  أمد فقرهم ال يفعلون شيئا ، ويش حتى الفقراء األفضل حاال عندما يطول

األوضاع القائمة أشياء ثابتة يستحيل أن تتغري. يتطلب األمر كارثة مروعة، مثل غزو 

 وباء منترش، لكي يتفهموا أن األوضاع الدائمة يمكن أن يطوهلا التغيري.  خارجي أو

 ؛الفقر، الفقراء الذين مل يطل عهد فقرهم، هم الذين يشعرون باإلحباط عادة، ما يكون حمدثو

ألن ذكرى األشياء التي فقدوها ال تزال حية يف دمائهم. هؤالء املحرومون هم الذين 

الفقر املسؤولني عن  حركة مجاهريية صاعدة. لقد كان حمدثويسارعون إىل االلتحاق بأي 

التي سبق أن أرشنا « ثورة املالك». خالل 39اإلنجليزية يف القرن السابع عرش نجاح الثورة

إليها، قام اآلالف من مالكي األرايض الزراعية بطرد فالحيهم من األرايض التي كانوا 

ل الفالح ون األقوياء النشطون املتعلقون بالرتبة التي كانوا يزرعوهنا وحتويلها إىل مراع. وحتو 

                                 
تاريخ إنجلرتا. بدأت الثورة باخلالف بني امللك تشارلز األول والربملان، وتطور اخلالف إىل حربني  م من 1660م إىل 1640تغطي الثورة اإلنجليزية املدة بني سنتي  39

م( الذي كان يقود قوات الربملان، أدى انتصار كرومول إىل حماكمة تشارلز األول وإعدامه، وتوىل 1658 – 1599أهليتني صعد خالهلام نجم أوليفر كرومول )

 م )املرتجم(. 1660م عادت االضطرابات التي انتهت برجوع امللكية وتنصيب تشارلز الثاين ملكا سنة 1658ة كرومول احلكم، وبوفاته سن
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. كان 40«... وازدمحت الشوارع باملعدمنيرزقهم إىل عامل بأجور أو متسولني يستمدون منها

 هذا احلشد من املحرومني هم أفراد جيش كرومول الشعبي اجلديد.

املنهارة إىل دعاة رئيسني الفقر املنحدرون من الطبقة الوسطى  ويف أملانيا وإيطاليا حتول حمدثو

للثورتني النازية والفاشية. وأولئك الذين يمكن أن يتحولوا إىل ثوريني يف بريطانيا املعارصة 

ليسوا من العامل، بل من موظفي اخلدمة املدنية ورجال األعامل الذين تأثروا بالتأميم. هذه 

وليس من املحتمل أن  نى واهليمنة،غالطبقة حتتفظ بذكريات حية عن ماضيها املتصف بال

 .41سيايستتأقلم مع األوضاع التي تكبلها وحترمها أي نفوذ 

كانت هنالك، يف الواليات املتحدة ويف الدول األخرى، زيارات دورية منتظمة يف أنواع 

جديدة من الفقراء، وال شك يف أن هذه الزيادات أسهمت يف ظهور احلركات اجلامهريية 

الفقر ينحدرون من طبقة املالك، سواء يف املدن أو  ان حمدثووانتشارها. حتى وقت قريب، ك

ا، وألول مرة يف التاريخ، حتول العامل العاديون إىل حمدثي فقر.   األرياف، إال أنه مؤخر 

ون  عندما كان الذين يقومون باألعامل اليدوية الشاقة يعيشون عىل حافة الكفاف، كانوا يعد 

هم غريهم، الفقراء  كانوا يعانون الفقر يف أوقات االزدهار «. لتقليدينيا»أنفسهم ويعد 

ا غريب ا أو مزعج   ا. وأوقات الركود، ومن وجهة نظرهم مل يكن الكساد، مهام بلغت شدته، أمر 

إال أنه مع ارتفاع مستوى املعيشة بني الناس أصبح للركود والبطالة معنى خمتلف. يعد  العامل 

                                 
40 Charles A. And Mary R. Beard. The Rise of American Civilization (New York: Macmillan Company, 1939) Pol. 

1 P.24. 
ل 1951ولوا من حزب العامل إىل حزب املحافظني يف انتخابات سنة مل حتدث ثورة يف بريطانيا، ولكن الناخبني حت 41 م ولعل ما أشار إليه املؤلف كان له أثر يف هذا التحو 

 )املرتجم(.
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ا مهين ا للكرامة. ويعتقد العامل يف هذه الدول أنه تعرض يف الدول الغربية البطالة أمر 

ا لالستامع إىل الذين ينادون  لالفتقار واألذى؛ نتيجة أوضاع قائمة ظاملة جيد نفسه مستعد 

 باإلطاحة هبا.

ا مدقع    االفقراء فقر 

21 

الرصاع اليومي  إن حياة الفقراء الذين يعيشون عىل حافة اجلوع أبعد ما تكون عن الفراغ. إن

حموم يف سبيل احلصول عىل الطعام واملأوى جيعلهم بال دقيقة من الفراغ. أهداف هؤالء امل

الفقراء واضحة وحمددة: كل وجبة إنجاز؛ والنوم بمعدة ممتلئة انتصارا ، وأي وفر معجزة. ما 

حاجة هؤالء إىل أهداف عليا تتجاوز الذات، متنح حياهتم معناها؟ هؤالء الفقراء حمصنون 

اجلامهريية. تصف إنجيلكا باال بانوف تأثري الفقر املدقع عىل محاسة الثوريني  ضد احلركات

  ونساء  هنا وجدت رجاال  » :موسكو عىل إثر الثورة البلشفيةالراديكاليني الذين توافدوا عىل 

ختلوا عن كل املزايا املادية، وعن حياهتم، وعن سعادهتم، وعن مشاعرهم العائلية لتحقيق 

 .42«هلم سوى الرصاع مع الربد واجلوع ية، وجدهتم وقد باتوا وال هم  أهدافهم املثال

عىل قيد احلياة،  ال تكون لدى الناس، عندما يكدحون من الرشوق إىل الغروب ملجرد البقاء

  يفعدم ثورة اجلامهري ظالمات، وال يملكون أي أحالم. كان من األسباب التي أدت إىل

                                 
42 Angelica Bala Banoff, My Life AS ARebel (New York: Harper & Brothers, 1938), p.204. 
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لتحيا حياة الكفاف. إن الرصاع اليومي للبقاء عىل قيد احلياة الصني اجلهد اهلائل الذي بذلته 

 .43«حيفز عىل اجلمود، ال عىل التمردو

22 

ر. كام أن درج ة التذمر غري مرتبطة بدرجة إن البؤس، يف حد ذاته، ال يقود، تلقائيا، إىل التذم 

ضاع عىل س. يبلغ التذمر أعىل درجاته حني يكون البؤس حمتمال، أي حني تتحسن األوالبؤ

نحو يسمح باالعتقاد بإمكان حتسنها أكثر فأكثر. فوجئ دي توكيفيل خالل دراسة حالة 

يشهد أي مدة من املدد التي أعقبت ثورة  مل»املجتمع يف فرنسا قبل الثورة، حني اكتشف أنه 

 . 44«رشين سنة التي سبقت قيام الثورةم رخاء شامال كالذي شهدته مدة الع1788

. ويف كل من 45«تذمر الفرنسيني مع ازدياد رخائهمازداد »ستنتاج اآليت: وقاده هذا إىل اال

فرنسا وروسيا كان الفالحون املتعطشون إىل األرض يملكون ثلث األرايض الزراعية عند 

ليس البؤس  46جيلني قبل الثورة اندالع الثورة، وقد حصلوا عىل معظمها خالل جيل أو

، بل طعم األشياء الطيبة القادمة ليس من املمكن أن الفعيل، إذا هو الذي يدفع إىل الثورة

تقدم ثورة شعبية يف روسيا، إال إذا بدأ الناس يتذوقون طعم احلياة السعيدة. لن يواجه احلزب 

ا إال عندما تتحسن األوضاع االقتصادية ملجموع الناس،  وعندما ختف وطأة الشيوعي خطر 

                                 
43 Edward A. Ross, The Changing Chinese (New York: Century company, 1911), p. 92. 

44 Alexis De Tocqueville. On the State of Society In Franch Before the Revolution of 1789) (London Cohn Murray, 

1888, p. 149. 
45 ibid, p. 152. 

46 Lyford p. Edwards, the Natural History of Revolution (Chicago: University of Chicago press 1927) p.2. 
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ب. حدث يف  48غتيال كريوف، صديق ستالنياه أن ا. من املثري لالنتب47القبضة احلديدية املقر 

م، أي بعد أن أعلن ستالني هناية ناجحة للخطة اخلمسية األوىل، 1834ديسمرب من سنة 

 وبداية مرحلة جديدة من الرخاء. 

ر تتناسب عكسي ا مع درجة البعد عن اهلدف املنشود: كلام اقرتبنا من  يبدو أن درجة التذم 

ر ر. تصدق هذه املالحظة عىل اهلدف، كلام زاد التذم  ، وكلام ابتعدنا عنه كلام خف التذم 

املحرومني الذين أبعدوا عن هذه  املحظوظني الذين اقرتبوا من أرض امليعاد، كام تصدق عىل

األرض التي ال يزالون يروهنا بأعينهم. وتصدق املالحظة عىل أولئك الذين يوشكون أن 

  األرقاء اجلدد.يصبحوا أغنياء، وعىل حمدثي الفقر، وعىل

23 

يئا ونريد إن إحباطنا عندما نملك الكثري، ونريد املزيد يفوق إحباطنا عندما ال نملك ش

ا حني نفقد أشياء كثرية منا، حني ال نفقد إال ا. القليل. ونحن أقل تذمر   شيئ ا واحد 

24 

ريات. نحن نغامر يف سبيل احلصول عىل الكامليات أكثر مما نغامر لكي نحصل عىل الرضو

ا ما حيدث أننا عندما نتخىل عن الكامليات نجد أنفسنا، وقد فقدنا الرغبة يف  وكثري 

 الرضوريات.

                                 
 ما توقعه املؤلف حدث بالفعل يف االحتاد السوفييتي، ولعله طبقا للتحليل نفسه، سيحدث يف الصني )املرتجم(. 47

ديكتاتورية ومتكن بعد موت لينني من االستئثار التام بالسلطة، وحتول النظام إىل  ،روسيايف  م( من قادة احلركة البلشفية1952 – 1879كان جوزيف ستالني ) 48

 فردية مطلقة وارتكب ستالني الكثري من املجازر التي يقدر عدد ضحاياها باملاليني )املرتجم(.
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25 

هناك أمل يشجع عىل الثورة، وأمل يشجع عىل الصرب، وهذا هو الفرق بني األمل املبارش 

 واألمل البعيد.

احلركات عىل  هذه تبرش احلركات اجلامهريية الصاعدة باألمل املبارش. ال يشء حيث أتباع

التحرك مثل االعتقاد أن األمل عىل وشك التحقق. كانت املسيحية عند ظهورها تبرش بنهاية 

العامل الوشيكة وقدوم مملكة السامء. وال يمكن جتاهل الدور الذي أدته الغنائم يف حروب 

البالشفة  اإلسالم، واليعاقبة يف فرنسا وعدوا بحرية ومساواة جييئان عىل الفور، بينام وعد

األوائل باخلبز واألرض. وعد هتلر أنصاره أن ينهي عىل الفور العبودية التي فرضتها معاهد 

عمال وحراكا للشعب كله. يف وقت الحق، عندما تصل احلركة إىل  فرساي، وأن يوجد

عىل احللم وعىل الرؤية. تنشغل احلركة التي وصلت  ،السلطة يبدأ الرتكيز عىل اهلدف البعيد

حلكم باحلفاظ عىل الوضع القائم، وتشجع الطاعة والصرب بعد أن كانت تدعو إىل إىل ا

 .49«انتظار حتقيقه عندما نحلم بام ال نرى، فبوسعنا أن نصرب يف»األعامل الفورية العفوية: 

رها الذي يكبح اندفاع اجلموع ويدعوها إىل  لكل حركة تصل إىل السلطة هدفها البعيد، خمد 

. وهكذا نجد أن الستالينية حتولت إىل أفيون اجلامهري، نفس التعبري الذي التأقلم مع واقعها

 سبق للستالينية أن استخدمته يف وصف األديان.

 األحرار ءالفقرا

                                 
49 The Epistle of Daul the Apostle To the Romans 8: 25 
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26 

ا ومتج ا ال يكون هناك احتامل أن تقوم حركة ذ  األرقاء فقراء، إال أنه حني يكون الرق منترش  ر 

قسم »األرقاء، باإلضافة إىل احلياة اجلامعية احلميمة يف مجاهريية. إن املساواة املطلة بني 

، تزيل أي شعور باإلحباط الفردي. ويف املجتمع الذي تشيع فيه مؤسسة الرق ال جتد «العبيد

رين، ويف احلالة الثانية نجد أن  مشاغبني، إال من الذين اسرتقوا حديثا، أو من األرقاء املحر 

ر.  عبء احلرية هو سبب التذم 

حلرية تزيد اإلحباط بقدر ما ختفضه. إن توافر حرية االختيار تضع اللوم كله عىل عاتق إن ا

الفرد، وألن احلرية تساعد عىل تكرار املحاولة، فإهنا تساعد عىل تكرار الفشل وما تبعه من 

إحباط. إال أن احلرية ختفف من اإلحباط، حني تفتح جماالت احلراك والعمل والتغيري 

 واالحتجاج.

حتقيق أي يشء. أي  ح احلرية عبئا عىل الشخص، حني يفتقر إىل املواهب التي متكنه منتصب

معنى للحرية عندما يكون الشخص عديم الفاعلية؟ يلجأ الناس إىل احلركة اجلامهريية؛ 

س ليتحرروا من ثقل املسؤولية الفرد . 50«يةللتحرر من احلر  »ية، أو كام قال شاب نازي متحم 

نفاق أن يعلن املنضمون إىل احلركة النازية أهنم أبرياء من مجيع اجلرائم التي مل يكن من باب ال

ارتكبتها احلركة. كانوا يشعرون بالظلم واالضطهاد عندما يطلب منهم أحد أن يتحملوا 

ا، إىل احلركة النازية للتخلص من املسؤولية؟ املسؤولية الشخصية.  أمل ينضموا، أساس 

                                 
50 I. A. R. Wylie. «the Quest of our Lives, Readers Digest, May 1948, p.2 
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مو احلركات اجلامهريية هي املجتمعات التي تتمتع بقدر كبري من إن أكثر البيئات صالحية لن

احلرية، ولكنها تفتقر إىل ما يزيل اإلحباط. جتاوب فالحو فرنسا مع نداء الثورة يف القرن 

الثامن عرش؛ ألهنم بخالف الفالحني يف أملانيا والنمسا، مل يعودوا من رقيق األرض، بل 

يمكن القول: إن الثورة يف روسيا مل تكن لتندلع لومل ا ومن املنطلق نفسه، أصبحوا مالك  

يصبح الفالحون الروس مالكا خالل جيل أو أكثر قبل قيام الثورة، األمر الذي مكنهم من 

 تذوق طعم امللكية الفردية.

27 

ال تطلق احلركات اجلامهريية، بام فيها احلركات التي تنطلق باسم احلرية يف مواجهة نظام 

الفردية يف مرحلتها األوىل. ما دامت احلركة منهمكة يف رصاع مع النظام  مستبد، احلريات

القائم، أو كانت بحاجة إىل الدفاع عن نفسها ضد أعداء داخليني أو خارجيني، فإن شغلها 

الشاغل هو الوحدة والتضحية بالنفس، األمر الذي يعني حرمان الفرد من إرادته ومنطقه 

طغيان احلرية يف مواجهة »احلكومة الثورية بأهنا  51روبسبري يا التي يتمتع هبا. وصفواملزا

 .52«االستبداد

ل احلريات الفردية ال  والنقطة التي هتمنا هنا هي أن احلركات اجلامهريية عندما تنسى أو تؤج 

خيافون احلرية أكثر من  تصطدم مع رغبات أتباعها املتحمسني. إن املتطرفني كام يقول رينان:

                                 
ا دمويا من قواد الثورة الفرنسية، ومات مغتاال )املرتجم(.م( 1794 – 1758كان روبسبري ) 51  قائد 

52 Crane Brintion, A Decade of Revolution (New York: Harper And Brothers, 1934) p.161. 



49 

 

ية ح  يبدو صحي. ما 53االضطهاد ا باحلر  ا قوي  ا هو أن أتباع احلركات الصاعدة يشعرون شعور 

صارم يفرض عليهم االلتزام املطلق بالقواعد  برغم أهنم يعيشون ويتنفسون يف جو

حياهتم الفردية من عقبات  والتعليامت. ويأيت هذا الشعور باحلرية من إفالهتم مما يعكر صفو

ا. كام أن الشعور بحدوث وأعباء وقنوط: يصبح هذا اإلفال ت، يف نظرهم، إنقاذا وتطهري 

ية عىل الرغم من أن التغيري يتم يف جو من القمع. عندما  تغيري عظيم يعطي إحساسيا باحلر 

جتتاز احلركة مرحلتها النشطة األوىل وتتحول إىل مؤسسة مستقرة يمكن للحرية الفردية أن 

ر ما يسود االنطباع بأن احلركة نفسها، ال هنايتها، تعود. بقدر ما يقرص أمد املرحلة النشطة بقد

التي أوجدت احلريات الفردية. يقوى هذا االنطباع ويتعزز بقدر قسوة الطغيان الذي  هي

 أزاحته احلركة وحلت حمله.

28 

إن الذين يشكون فشل حياهتم وقبحها يتوقون إىل املساواة أكثر من توقهم إىل احلرية. حتى 

ب احلرية، فإن مطلبهم احلقيقي هو حرية املساواة والتامثل. إن الشوق طليف  عندما يضجون

إىل املساواة، جزئيا عىل األقل، شوق إىل فقدان اهلوية الشخصية: أن تصبح جمرد خيط يف 

. ال يستطيع أحد، يف هذه احلالة، أن يميزنا 54خيتلف عن بقية اخليوط النسيج، جمرد خيط ال

 نا ويفضح عجزنا.ريغب عن غرينا، أو أن يقارننا

                                 
53 Ernest Reman, the Hibbert Lectures, 1880 (London: Williams And Norgate, 1898), Rreface. 

54 Epictetus, Discourses, Book 1 chapter 2. 
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ا ما يكونون أقل الناس سعادة جمتمع حر. إن يف  إن أكثر الناس رصاخا يف سبيل احلرية كثري 

املحبطني، الذين حتارصهم عيوهبم، يعزون فشلهم إىل القيود واملعوقات اخلارجية إال أهنم، 

املناقشة احلرة، يف حقيقة األمر، يتمنون أن يزول مناخ احلرية املتاحة للجميع ويودون إلغاء 

 املجتمع املفتوح.يف  وما ينتج عنها من امتحان دائم للفرد

29 

عندما توجد احلرية، بالفعل، تصبح املساواة مطلب اجلامهري. وعندما توجد املساواة، 

ا اجتامعي ا أكثر رية. إن املساواة بغبالفعل، تصبح احلرية مطلب أقلية ص ال حرية ختلق نظام 

ا من احلري  ة بال مساواة.استقرار 

 املبدعون ءالفقرا

30 

اط، وهذه الظاهرة تنطبق عىل عندما يقرتن الفقر باإلبداع فإنه يكون، عادة، خالي ا من اإلحب

حرفته، وعىل الكاتب الفقري، وعىل الفنان والعامل الفقريين يف ذروة يف  الفقري املاهريف احلر

العيش معها، كالقدرة املستمرة عىل  إبداعهام. ال يشء يعزز ثقتنا بالنفس، ويساعدنا عىل

ا بعد يوم. وليس من املستبعد أن يكون  اإلبداع: أن نرى األشياء تنمو وتكرب بني أيدينا يوم 

اختفاء احلرف اليدوية يف األوقات املعارصة سبب ا يف تزايد اإلحباط ويف انجذاب الفرد إىل 

 احلركات اجلامهريية.
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ة اإلبداعية لدى الفرد مؤرش عىل نزعة قوية تدفعه إىل االلتحاق مما يثري االنتباه أن غياب القدر

اإلفالت من الذات املحيطة  يفباحلركات اجلامهريية، وهنا نرى بوضوح العالقة بني الرغبة 

 واالستجابة للحركات اجلامهريية.

اإلبداعية  تاب والفنانني والعلامء الذين يشعرون باإلحباط، بسبب نضوب قدراهتمإن الك  

ون، آجال  أو عاجال، إىل صفوف الوطنيني املتطرفني، والعنرصيني، أو معتنقي ا لذاتية، ينضم 

سة. وربام كانت الظاهرة نفسها تنطبق عىل العاجزين جنسي ا.  القضايا املقد 

 الفقراء املرتابطون

31 

 عرقية أوإن الفقراء الذين ينتمون إىل جمموعة مرتابطة، سواء كانت قبيلة أو عائلة أو فئة 

دينية، ال يكادون يشعرون باإلحباط، ومن ثم ال حيسون برغبة يف االنضامم إىل حركة 

إىل جمموعة ال حيكم عىل نفسه بالفشل، وال يعد  نفسه مسؤوال  ينتميمجاهريية. والفقري الذي 

بالكامل عن املعوقات التي تعرتض جمرى حياته، األمر الذي جيعله بمنأى عن اإلحساس 

ا. ال بد   بالعجز. مثل هذا الشخص أقل استجابة للنداءات الثورية من الشخص املستقل متام 

ا؛ لتدفع الفقري املنتمي إىل جمموعة إىل الثورة. إن  أن تكون درجة البؤس واملعاناة مرتفعة جد 

جترب اجلميع  التياملجتمع الديكتاتوري عادة ما تكون تفكك الديكتاتورية يف  سبب الثورة

 ء يف جمموعة واحدة، ال النقمة عىل الطغيان وال اإلحساس باألمل.عىل البقا
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الصني، عرب  من املحتمل أن روابط األرسة القوية يف الصني كانت السبب الذي أبقى مجاهري

 «الذي يموت يف سبيل وطنه»عصور طويلة حمصنة ضد احلركات اجلامهريية. إن األورويب 

ف عىل نحو ينظر إىل املسألة من زاوية خمتلفة: هذا املوت يف ال يفهمه الصيني الذي  يترص 

سبيل الوطن ال عالقة له بأرسته، وال تستفيد منه، بل عىل العكس، تفقد من خالله عضوا 

يتقبل برسور واعتزاز أن يموت عندما تستفيد »من أعضائها. ومن الناحية األخرى فالصيني 

دال من جمرم حمكوم عليه من أفرادها بأرسته من املبلغ الذي يدفع هلا مقابل أن يعدم فرد 

 .55«باإلعدام

أن عىل احلركات اجلامهريية الصاعدة أن تلجأ إىل حتطيم كل  ،من الواضح، واحلالة هذه

الروابط بني اجلامعات إذا أرادت أن يزداد أتباعها. إن املرشح األمثل لالنضواء حتت جناح 

ا من دون مجاعة م تامسكة يندمج فيها وتنصهر خالهلا ذاته احلركة هو الفرد الذي يقف وحيد 

عىل نحو جيعله يعمى عام يسود ظروفه الشخصية من نقص وقبح وخواء. عندما جتد 

احلركات اجلامهريية روابط األرسة والقبيلة والوطن، وما إليها، مفككة متآكلة، فإهنا تسارع 

إىل حتطيمها  :لجأ، أوالط قوية متامسكة فإهنا تإىل جني احلصاد. أما عندما جتد هذه الرواب

وبعثرهتا. ومن الناحية األخرى، عندما نالحظ أن احلركة البلشفية يف روسيا تدعو إىل تعزيز 

روابط العائلة وتشجيع التامسك القومي والعرقي والديني، فمعنى هذا أن احلركة اجتازت 

لت إىل مؤسسة هلا نمطها وأسلوهبا ال  هيمها يشء قدر ما مرحلتها الديناميكية األوىل، وحتو 

                                 
55 Arthur J. Habbard, the Fate of Empires (New York: Longmans, Green, & Company, 1913), p. 170. 
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بداية يف  هيمها أن حتافظ عىل ما أنجزته. أما خارج روسيا، فنالحظ أن الشيوعية التي ما زالت

 صعودها تعمل كل ما بوسعها لتفكيك عرى العائلة والروابط القومية والعرقية والدينية.

32 

أبدت هذه إن موقف احلركات اجلامهريية الصاعدة من األرسة جدير باالهتامم والتأمل. 

كل ما تستطيع القيام به احلركات كلها يف مراحلها األوىل عداء جتاه األرسة، وقامت ب

. ويف هذا السبيل، جلأت إىل إضعاف السلطة األبوية وإىل تسهيل الطالق، وإىل 56لتفكيكها

القات غري حتمل املسؤولية عن إطعام األطفال وتغذيتهم وتسليتهم وإىل تشجيع الع

 اجلنسني.املرشوعة بني 

والتخويف يف  وباإلضافة إىل هذا، أسهمت املباين املزدمحة وعمليات النفي واالعتقال

ا من احلركات اجلامهريية املعارصة مل  إضعاف تأثري األرسة. ومع ذلك فنحن نالحظ أن أي 

تلجأ إىل إدانة األرسة، كام فعلت املسيحية يف بدايتها، وقد عرب  املسيح عن هذا املوقف 

ض الرجل عىل أبيه، واالبنة عىل أمها، وزوجة االبن عىل »ة متناهية: برصاح لقد جئت ألحر 

بني لن يكون أم زوجها. سيكون أعداء الرجل من داخل منزله. والذي حيب أباه أكثر مما حي

ا يب، والذي حي ا يبب ابنه أو اجدير  . وعندما قيل للمسيح: 57«بنته أكثر مني لن يكون جدير 

                                 
ه عائلتي وبيتي كم كنت أكر»صباه ومراهقته، ثم خرج منها وروى جتربته يف كتاب مثري. يقول عبداّلل: يف  ستقطبته مجاعة دينية متطرفةاعبد اّلل  ثابت كاتب سعودي  56

ثم يقول: إنه  «اا بالفساد من تلفاز وصور وأصوات األغاين وغريهالذي يعج باملوبقات واملعايص، كام كان مرشفو املخيم يصفون أمثاله من البيوت، لقد كان مملوء  

ي هل أحدهم. لقد كان بإحدى الغرف التي يعيش فيها ألعيش»ا وترك البيت والدراسة وكل يشء خاصم أهله مجيع   م إىل درجة يستحيل بالنسبة هلم فرصة مناسبة لضم 

 )املرتجم(. (85ـ  84م )ص 2006)دمشق: دار املدى للثقافة والنرش،  ،20عبداّلل ثابت، اإلرهايب  «معها تركي هلم

57 Matthew 10: 35– 37. 
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ثم  «من هي أمي؟ من هم إخواين؟»ينتظرونه يف الشارع للحديث معه قال:  إن أمه وإخوانه

. وعندما استأذنه أحد حوارييه 58«انظروا إىل أمي وإخواين»ه وقال: أشار بيده إىل حواريي

. يبدو أن املسيح كان يشعر 59«تى يدفنون موتاهماتبعني. ودع املو»ليذهب لدفن أبيه، قال: 

حدث داخل العائلة نتيجة إرصار حركته عىل التبشري وكراهية بالرصاعات املروعة التي ست

م األخ أخاه للموت، وسيثور األبناء»أعدائها بتطرف:  عىل آبائهم ويسوقوهنم  وسوف يقد 

ا أن نجد الذي يدعو إىل احلب يدعو إىل يح  إنه حقا أمر غريب، وإن كان صح 60«إىل املوت

احلكيم الصيني  62قد هاجم أتباع كونفشيوسل 61م واألب واألخت والزوجة واألوالدكره األ

الذي دعا إىل حب اجلميع، قائلني: إن هذا احلب اجلامعي سوف يؤد ي إىل إضعاف  موتى زو

، يعمل، يف حقيقة األمر، «اتبعني». إن املبرش الذي جييء ويقول: 63تفكك املجتمعو األرسة

ي عداء نحو األرسة، وال عىل تفكيك األرسة، وإن كان ال يشعر بنتائج عمله وال حيس بأ

يعظ: إن تأثريه كان من القوة  64حتطمها. لقد قيل عندما كان القديس برناردتوجد لديه نية 

حتى ال يبعدهم  ؛بحيث إن األمهات أخفني أوالدهن منه، وأخفت الزوجات أزواجهن»

                                 
58 ibid, 12: 47-49. 

59 ibid, 8: 22. 

60 ibid, 10: 21. 

ر املسيحي الذي ال يمت بصلة إىل التصور اإلسالمي عن سيدنا عيسى عليه السالم، وإن كان ال يضرينا أن نذك  كل ما نقد املؤلف عن املسيح  61 ر به نابع من التصو 

 ث عىل الكراهية )املرتجم(.حيالذين يتهمون اإلسالم بأنه دين  أولئك

 بط العائيل واالجتامعي )املرتجم(.ق. م، وكانت تعاليمه حتث عىل الرتا 479و 551فيلسوف صيني شهري عاش بني سنتي  62

63 Kenneth Scot Latourette, the Chinese, their History And Culture (New York: Macmillan Company, 1946) Vol. 1, 

p. 79. 
 م )المترجم(.1009 – 923عاش بين سنتي  64
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ا من األرس، حتى إن الزوجات ا كبري   إىل املهجورات اضطررن عن األرسة. لقد حطم عدد 

 .65«إنشاء دير للعيش فيه

نشوء روح يمكن للمرء أن يتوقع أن تفكك عرى األرسة، مهام كان سببه، يساعد عىل 

 مجاعية، وخيلق حافزا لالستجابة إىل نداء احلركات الثورية.

إىل هدم روابط األرسة الصينية، وساعد عىل نشوء  ،أد ى غزو اليابان الصني، بال شك

ة والشيوعية. أما يف العامل الصناعي، فقد تفككت عرى األرسة االستجابة للنداءات القومي

بسبب العوامل االقتصادية. من ناحية، أدى استقالل املرأة عن زوجها إىل تسهيل الطالق. 

ومن ناحية ثانية، أد ى استقالل األبناء عن آبائهم إىل إضعاف السلطة األبوية، وساعد عىل 

ة ثالثة، أدى النزوح الكبري من األرياف والقرى إىل تفكيك األرسة يف وقت مبكر. ومن ناحي

احلوارض الصناعية الكربى إىل إضعاف الروابط العائلية. كل هذه العوامل شاركت، عرب 

 العصور احلديثة. يف  إضعاف األرسة، يف ظهور احلركات اجلامهريية

لثانية، باإلضافة إن ما قام به هتلر من هتجري جنوين لشعوب بأكملها خالل احلرب العاملية ا

ماليني األرس عرب  إىل ما قام به من إبادة عنرصية، أد ى، بال شك، إىل اضطراب هائل مس  

عىل أملانيا، وطرد تسعة ماليني أملاين  جزء كبري من أوروبا. كام أن اهلجامت اجلوية األمريكية

ل تسببت يف من رشق أوروبا وجنوهبا، والبطء يف اإلفراج عن سجناء احلرب األملان عوام

دمار داخل أملانيا، كالدمار الذي نرشته أملانيا، بقيادة هتلر، يف أوروبا. من الصعب عىل املرء 

                                 
65 Brooks Adams, the Law of Civilization And Decay (New York: Alfred A. Kno pf, inc, 1943), p. 142. 
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أن يرى كيف يمكن لقارة تتناثر أرسها يف كل مكان أن ختلد إىل نمط اجتامعي مستقر، حتى 

 .66االقتصادية والسياسية املواتية يف ظل الظروف

33 

البالد املتخلفة عندما تتصل باحلضارة الغربية من النقمة عىل  ال ينشأ التململ الذي تشهده

راهتا ويستغلوهنا بقدر ما ي عود إىل هتاوي التضامن القبيل الغربيني الذين هييمنون عىل مقد 

 كل التضامن االجتامعي.آوت

إن نموذج تطوير الذات الذي تطرحه احلضارة الغربية أمام الشعوب املتخلفة يأيت ومعه وباء 

اإلحباط الفردي. كل ما جيلبه الغرب من مزايا ال يعادل شعور الطمأنينة الذي كان الفرد 

يشعر به، وهو يف أحضان بيئة مرتابطة. حتى عندما حيصل املواطن املحيل الذي يقلد الغرب 

 ت القوميةكايظل يشعر بالغربة واليتم، واحلر عىل ثروة، أو يتقن مهنة حمرتمة، فإنه يظل شقيا،

لبالد املستعمرة هي، إىل حد ما، حماولة الستعادة الوجود اجلامعي الذي سبق االستعامر ايف 

 ولإلفالت من الفردية الغربية.

ية الفردية وما يتبعها  م للسكان املحليني هدية احلر  حاولت الدول الغربية االستعامرية أن تقد 

ن املحصلة النهائية كانت من استقالل فردي، وحاولت تعليمهم االعتامد عىل الذات، إال أ

ومل يزل غري ناضج وغري مستعد، من  وه طع،أن الفرد ق   شعور الفرد بالعزلة. ما حدث هو

إن  .67«بحرية العجز»س ما وصفه خوميكاوف وجوده اجلامعي املرتابط وطلب منه أن يامر

                                 
 استطاعت الظروف االقتصادية والسياسية املواتية أن حتول دون وقوع القالقل االجتامعية التي توقعها املؤلف يف أوروبا )املرتجم(. 66

67 Quoted By Nicolas Zernow, three Russian Prophets (Toronto: Macmillan Company, 1944), p. 63. 
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ا مستعمراهتا اجلامهري التي تشهدها الدول الغربية، كام تشهدهيف  الرغبة املحمومة يف الذوبان

من وجود فردي بال فاعلية وبال معنى. ومن هنا فال  لإلفالتهي تعبري عن حماولة يائسة 

 نستبعد أن احلركات القومية يف آسيا، وبال تأثري من روسيا، ستقود ال إىل حكم ديمقراطي،

 .68بل إىل الديكتاتورية

ي الرتابط االجتامعي وروح املساواة واإلخاء بني السكان  جيب عىل الدولة االستعامرية أن تنم 

مجاعة متامسكة بقدر ما خيف شعوره يف  بقدر ما يذوب الفرد، ويذيب ذاتهاملحليني. 

ق تسد سياسة  باإلحباط الفردي، ويمكن إيقاف نزعاته الثورية قبل أن تبدأ. إن سياسة فر 

تفكيك  فاشلة، عندما تستهدف القضاء عىل كل الروابط بني أفراد الشعب املستعمر. إن

جمتمع القرية، أو جمتمع القبيلة، أو جمتمع الدولة، وحتويله إىل أفراد مستقلني ال يقيض عىل 

روح التمرد ضد املستعمر. إن القرية الفاعلة، حقا، هي التي تشجع قيام جمموعات مرتابطة، 

 عرقية ودينية واقتصادية، ثم إذكاء املنافسة والرصاع فيام بينها.

جود أحسن النوايا لدى الدولة االستعامرية، عندما نفرتض أن هدفها حتى عندما نفرتض و

نرش الرخاء والتقدم بني الشعوب املتخلفة، فإن عىل هذه الدولة تشجيع الروابط  الوحيد هو

االجتامعية. وهي حتسن صنعا إذا مل تركز عىل تطوير الفرد ووجهت جهودها اإلصالحية 

مع عىل نحو يؤدي إىل تطوير هاتني املؤسستني. إن التطويرية عرب قنوات القبيلة واملجت

التحديث الناجح يف شعب متخلف ال يمكن أن يتم إال عرب إطار قوي من العمل املوحد. 

                                 
 عه المؤلف حدث بالفعل. )المترجم(.ما توق 68
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إن تطور اليابان املذهل مل يكن ليتم لوال املحيط املشحون بالعمل اجلامعي والشعور باالنتامء 

 القوي إىل اجلامعة.

رها من العنرصية العرقية، يف تتمثل ميزة روسيا السوفييتي ة كقوة استعامرية، باإلضافة إىل حتر 

ا حي ا للعمل املوحد. عن طريق هذا النموذج تستطيع روسيا السوفييتية  م نموذج  كوهنا تقد 

ا كل الروابط اجلامعية دون اخلشية من ظهور ما يعقب زواهلا من نقمة فردية  أن تزيل عمد 

د. ال يرتك الفرد السوفي يتي بمفرده يكافح يف بيئة غريبة، بل عىل العكس، جيد نفسه ومتر 

ا من جمموعة متامسكة أشد ترابطا من العشرية أو القبيلة التي كان ينتمي إليها.  واحد 

إن تشجيع الرتابط االجتامعي كوسيلة ملنع التمرد يف املستعمرات يمكن أن يستخدم يف جمال 

 بالد الصناعية االستعامرية.آخر هو منع االضطرابات العاملية داخل ال

إن رب العمل الذي يود  إبقاء عامله منهمكني يف العمل، واستخالص كل ما يمكن 

استخالصه من جهودهم لن حيقق هدفه بإثارة الفرقة بينهم وحتريض العامل عىل العامل. 

إن مصلحته تتطلب أن يشعر العامل أهنم جزء من جمموعة، وأن هذه املجموعة تشمل رب 

دينيا، هو خري ضامنة  مل نفسه. إن الشعور العميق بالتضامن، سواء كان عرقيا أو قومي ا أوالع

لية.  ضد االضطرابات العام 

دائرته، فإنه يقود إىل  يفوحتى عندما يكون التضامن ذا طبيعة ال تسمح بإدخال رب العمل 

ل وزيادة فاعليتهم. إن التجربة تدل ع ىل أن اإلنتاج يبلغ أعىل تعزيز الشعور بالرضا بني العام 

مستوياته، حني يشعر العامل أهنم أعضاء يف فريق واحد، ويترصفون عىل هذا األساس، وأي 
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سياسة تستهدف تفكيك الفريق تؤد ي إىل نتائج وخيمة. إن رضر احلوافز واملزايا املادية التي 

املزايا املادية عىل  تقدم عىل أساس فردي أكثر من نفعها. احلوافز اجلامعية وحدها التي تقدم

أساس أداء الفريق بأكمله، بمن فيهم املراقب الذي يمثل رب العمل، هي التي تؤدي إىل 

لرفع اإلنتاجية وزيادة الشع ور بالرضا بني العام 
69. 

34 

ا عىل عقيدهتا أو  ال تستميل احلركة اجلامهريية الصاعدة األتباع وحتتفظ بوالئهم اعتامد 

ل إىل ملجأ يأوي إليه األفراد اهلاربني من مشاعر القلق واخلواء وعودها، ولكن ألهنا  تتحو 

والضياع. وهي ال تعالج املحبطني املتذمرين بإعطائهم حقيقة مطلقة، أو بالقضاء عىل 

الصعوبات والظالمات التي جعلت حياهتم بائسة، ولكن بتحريرهم من نفوسهم الفاشلة 

 وضمهم إىل جمموعة سعيدة شديدة الرتابط.

من الواضح، إذا، أنه لكي تنجح احلركة اجلامهريية، فال بد هلا من تطوير تنظيم مجاعي 

متامسك قادر عىل اجتذاب القادمني وصهرهم، ليس من املجدي عند حتليل حركة مجاهريية 

تنظيمها  صاعدة أن تفحص عقيدهتا، أو أن تتأكد من صدق وعودها: العامل احلاسم هو

ا كامال. وعندما تتنافس عدة عقائد عىل والء اجلامعي الذي يستطيع صه ر املحبطني فيه صهر 

. وإذا عدنا إىل اجلامعيتتقن بناء اإلطار  التيالعقيدة  هيستنترص  التياجلامهري، فإن العقيدة 

العرص اليوناين/ الروماين، فإننا سنجد أن املسيحية كانت وحدها، بني كل األديان 

                                 
69 Peter F. Drucker, «the way to Industrial Peace», Hapere Magazine, Nov. 1946, p. 392. 
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والفلسفات التي ظهرت، القادرة عىل إجياد تنظيم مجاعي. مل يمتلك أي من منافس الكنيسة 

مع تنظيمها القوي املتامسك، ومل يتمكن أحد غريها من منح األتباع الشعور باالنتامء إىل جمت

. متكنت احلركة البلشفية من التغلب عىل منافسيها من احلركات املاركسية، 70د مرتابطح  مو

بفضل تنظيمها اجلامعي املحكم. كام أن النازية استطاعت التغلب عىل كل احلركات الشعبية 

التي عارصهتا يف أملانيا يف العرشينيات: ألن هتلر أدرك، يف وقت مبكر، أنه ال يمكن أن تنجح 

مدى شوق املحبطني إىل  كة مجاهريية صاعدة من دون تنظيم مجاعي فاعل. أدرك هتلرحر

 كيان مجاعي موحد.يف  ، الذوبان«االنتامء»

35 

إن البيئة املناسبة لظهور احلركات اجلامهريية وانتشارها هي البيئة التي عرفت يف املايض تنظيام  

هدت ظهور املسيحية وانتشارها حقبة مجاعي ا ختلخل، لسبب أو آلخر. كانت احلقبة التي ش

 إمرباطوريةانتزع فيها كثري من الناس من جذورهم... واندجمت املدن/ الدول املتامسكة يف »

 .71«لضعف أو االهنيارواالجتامعية القديمة ل شاسعة واحدة.. وتعرضت الروابط السياسية

املقتلعون من  اآلالف عاشحيث »حققت املسيحية أعظم إنجازاهتا يف املدن الكربى 

ار، بعد أن غادروا بيئاهت م التقليدية، مضطرين أو جذورهم، من عبيد وأحرار وجت 

ا يف الريف، حيث ظلت الروابط اجلامعية قوية، فإن الدين اجلديد مل يتمكن 72«متطوعني . أم 

                                 
70 Kenneth Scott Latourette, A History of the Expansion of Christianity (New York: Harper And Brothers, 1937), vol 

1, p. 164. 
71 ibid, p.23. 

72 ibid, p.163. 
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. وهناك 73الناس تعلقا بمعتقداهتم القديمة من التغلغل. كان سكان القرى واملزارعون أكثر

مشابه يمكن أن نالحظه يف صعود احلركات القومية واالشرتاكية يف النصف األخري من  مثل

ساعدت حركة السكان املستمرة، وما زامنها من زحف نحو املدن، »القرن التاسع عرش: 

خالل تلك العقود عىل إجياد عدد هائل من األشخاص املقتلعني من تربتهم التقليدية 

ء، مدفوعني بمتاعبهم االقتصادية ومشكالهتم النفسية، ووالءاهتم املحلية. أصبح هؤال

ا ضحية لالدعاءات  .74الغوغائية، سواء كانت اشرتاكية أو قومية، أو االثنني مع 

د أن يضعف نمط من التنظيم اجلامعي تصبح الظروف مواتية  يبدو أن القاعدة هي أنه بمجر 

متاسكا وقوة من التنظيم املنهار.  لصعود حركة مجاهريية ونجاحها يف إجياد تنظيم مجاعي أشد

وعندما ختفف كنيسة ما من قبضتها يصبح من املتوقع نشوء حركات دينية جديدة. يالحظ 

. ويلز أن حركة اإلصالح الربوتستانتية مل تعرتض عىل قوة الكنيسة، ولكن عىل ـجورج ه

تستهدف  ضعفها. مل تكن احلركات املوجهة ضد الكنيسة، سواء من داخلها أو خارجها،

. 75«رة دينية أقوى وأوسع نطاقااخلالص من السلطة الدينية، بقدر ما كانت تتوق إىل سيط

وعندما يضعف تأثري الدين بسبب اخلالفات داخله، فإنه من املتوقع أن تكون احلركات 

الصاعدة اشرتاكية أو قومية أو عرقية. إن الثورة الفرنسية، التي شكلت يف الوقت نفسه 

جاءت رد فعل، ال عىل طغيان الكنيسة الكاثوليكية والنظام القديم، بل عىل  حركة قومية،

                                 
التي  Heathen الرومانية، التي تعني القروي، وكلمة Paganiاإلنجليزية، التي تعني الوثني مشتقة من كلمة  Paganيذهب المؤلف إلى أن كلمة  73

 تعني الكافر، مشتقة من الكلمة الرومانية التي تعني الفالح )المترجم(.
74 Carlton J. H. Hayes, A Generation of Materialism (New York: Harper And Brothers 1941) p. 254. 

75 H.G. Wells, the Outling of History (New York: Macmillan Company, 1922) p. 719. 
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جمتمع ديكتاتوري، فإهنم يف  ضعف هاتني املؤسستني وانعدام فاعليتهام. عندما يثور الناس

ال يثورون عىل ظلم النظام، بل عىل ضعفه. عندما يكون الرتابط قويا يصعب عىل احلركة 

كانت روح التضامن بني اليهود، سواء  يف فلسطني أو خارجها، سبب ا اجلامهريية أن جتد مكانا. 

من أسباب فشل املسيحية يف الوصول إليهم. أدى حتطيم اهليكل إىل تقوية الروابط بينهم، إذ 

أصبح كل معبد حميل والعابدون فيه حمط الوالء الذي كان يتجه يف السابق إىل اهليكل. يف 

ية من عزل اليهود يف أحياء منفصلة )اجليتو(، أعطت وقت الحق، عندما متكنت املسيح

لعصور. حي ة عرب ا قصد، يف إبقاء الديانة اليهودية تضامنهم دفعة قوية وأسهمت، عن غري

معتقدات اليهود التقليدية بقدر ما هزت  يف أوروبا هزت 76وعندما جاءت حركة التنوير

اليهودي نفسه يعيش بمفرده  جدران )اجليتو(. فجأة، ألول مرة منذ عهود طويلة، وجد

عامل معاد. مل يكن أمامه كيان مجاعي يستطيع أن يندمج معه يف وحيس بالوحدة الشديدة 

ويذيب فيه ذاته. حتولت املعابد إىل مؤسسات متهاوية بال حياة، وحالت تقاليد ألفي سنة بينه 

عارص أكثر الناس وبني االندماج يف الكيانات املسيحية اجلامعية. هكذا أصبح اليهودي امل

وحدة وعزلة، ومن ثم أشدهم إحباطا. ال نستغرب، واحلالة هذه، إذا وجدت احلركات 

اجلامهريية الصاعدة أتباعا كثريين من اليهود. وال نستغرب عندما ترى اليهودي جيوب 

 اآلفاق، بحثا عام خيفف إحباطه عرب التجارة أو اهلجرة، أو عندما نراه منغمسا بكليته يف جهود

خارقة لكي يربهن، عرب اإلنجازات املادية أو األعامل اإلبداعية، عن قدراته الفردية. مل تبق 

ا.  سوى مجاعة صغرية واحدة يستطيع أن يوجدها بنفسه، هي األرسة، وكان تعلقه هبا شديد 

                                 
اسا لها، وطال سأعادة، ما شهدته أوروبا في القرن السابع عشر والثامن عشر من ثورات فكرية ناقشت الموروث واعتمدت المنطق « بالتنوير»يقصد  76

 تأثيرها األديان والفلسفة واألدب والسياسة )المترجم(.
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إال أن هتلر قىض عىل هذه اجلامعة، يف أوروبا عىل أي حال، عن طريق مراكز االعتقال 

غاز، مما جعل اليهودي األورويب املرشح املثايل لالنضامم إىل حركة مجاهريية. ويف ومحامات ال

ا، جاءت احلركة الصهيونية مرهذه الظروف، يف أحلك ساعاته س بة بدجمه يف كياهنا ح  واد 

نظر الصهاينة، إىل ملجأ من نوع يف  اجلامعي وإنقاذه من الشعور بالعزلة. حتولت إرسائيل،

 واحلزب الثوري، كل هذا الوطن والعائلة، واملعبد ومرتادي املعبد، واألمةجديد: أصبحت 

 وقت واحد. يف

القوية واالستجابة  إن تاريخ أملانيا احلديث يزودنا بمثال مهم عن العالقة بني الرابطة اجلامعية

ية. للحركات اجلامهريية. مل يكن هناك أي احتامل لقيام حركة ثورية حقيقية يف أملانيا القيرص

كان األملان راضني عن السلطة املركزية التي مثلها النظام القيرصي، ومل يتخلخل حبهم 

م، ثورة حقيقية، بل 1918احلرب العاملية األوىل. مل تكن ثورة يف  للنظام حتى بعد اهلزيمة

ت الثورة مل التي تل 77دعم شعبي. إال أن مجهورية وايامرتتمتع بأي  جمرد حركة عىل السطح مل

ب ملعظم األملان سوى االستياء واإلحباط. كانوا متعودين عىل األوامر التي تأيت من أعىل، جتل

النظام الديمقراطي سوى التسيب والفوىض. صدموا يف  وعىل احرتام السلطة، ومل جيدوا

دروا عندما اكتشفوا أن عليهم املسامهة يف احلكومة واختيار احلزب، وعليهم أن يص

كانوا يتطلعون إىل نظام مجاعي مركزي شمويل ذي رأس  78«سياسيةأحكامهم يف الشؤون ال

الثالث مستجيبا لتطلعاهتم. مل يكن النظام  «الرايخ»نظام القيرص حزما، وجاء  واحد يغدق

                                 
 م نظاما برلمانيا ديمقراطيًا، واستمد النظام اسمه من اسم المدينة التي وضع فيها الدستور )المترجم(. 1918أقامت ثورة  77

78 Theodore A bel, why Hitler Came Into Power (New York: Prentice – Hall, 1938), p.150. 
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النازي بعد أن وطد أركانه يف خطر من ثورة شعبية: ما دامت القيادة النازية مستعدة الختاذ 

لها. مل يكن هناك أي جمال الستياء شعبي. لو أن النظام القرارات كلها وحتمل املسؤوليات ك

النازي خفف من وطأته لكان هنالك خطر حقيقي عليه. ما قاله دي توكيفيل عن احلكومة 

يف املستبدة ينطبق عىل كل األنظمة الشمولية: تصل هذه األنظمة إىل نقطة اخلطر حني تبدأ 

 . 79اإلصالح وتبدي نزعات ليربالية

ري الذي يؤكد نظريتنا أن الكيانات املرتابطة حمصنة ضد احلركات اجلامهريية، وأن واملثال األخ

هتاوهيا يوجد البيئة املثالية هلذه احلركات هو العالقة بني اجليش واحلركات اجلامهريية. ال 

تكاد توجد حالة واحدة نجد فيها جيشا متامسكا يولد حركة دينية أو ثورية أو قومية. ومن 

لفرار اجلنود نتيجة  خرى، فاجليش املفكك، سواء نتيجة قرار حكومي بترسحيه، أوالناحية األ

ه من ا اإلحباط، يشكل بيئة مثالية ملثل هذه ح لتو  جليش مرشح احلركات. إن الرجل املرس 

حني من أوائل الذين انضموا إىل احلركات  80مثايل للحركات الثورية وهلذا نجد اجلنود املرس 

لضياع يف جمتمع مدين متسيب ة. يشعر هذا اجلندي السابق بالغربة وااجلامهريية املعارص

مسؤولية االستقالل الفردي عليه حياته. يتطلع هذا الرجل إىل اليقني ورفقة السالح  غص  وتن

وإىل التخلص من عبء املسؤولية، يتطلع إىل يشء خيتلف كلية عن احلياة املدنية التي حتيط 

 احلركات اجلامهريية الصاعدة. ألخوة التي يتيحها حميطبه، وجيد كل ما حيلم به يف ا

                                 
79 Alexis de Tocquville, op. cit, p. 152. 

ظة التي أبداها ما حصل في العراق بعد حل الجيش العراقي في أعقاب الغزو األمريكي من انضمام جنوده إلى مختلف الميليشيات يؤكد صحة المالح 80

 المؤلف )المترجم(.
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 صل السادس: العاجزون عن التأقلمفال

36 

إن إحباط العاجزين عن التأقلم يرتاوح يف شدته من حالة إىل أخرى. هناك، أوال، العاجزون 

عن التأقلم بصفة مؤقتة: أولئك الذين مل جيدوا بعد موقعهم يف احلياة ولكنهم ال يزالون 

حون، يأم لون يف احلصول عليه. ينتمي املراهقون، وخرجيو اجلامعة العاطلون، واجلنود املرس 

واملهاجرون اجلدد، إىل هذه الفئة. نجد كل هؤالء قلقني متذمرين يسيطر عليهم اخلوف من 

ا قبل أن حيققوا أهدافهم. يستمع هؤالء إىل  أن أحسن سنوات عمرهم سوف تذهب هدر 

هريية، ولكنهم ليسوا أفضل املرشحني لالنضامم إليها. يكمن السبب نداءات احلركات اجلام

ون حياهتم ميؤوسا منها. إن أقل  يف أهنم مل يفقدوا الصلة هنائيا مع نفوسهم، وأهنم ال يعد 

 بارقة من األمل تعيدهم إىل التأقلم مع العامل ومع نفوسهم.

حني يف نشأة احلركات  أن أي حرب طويلة  اجلامهريية.سبقت اإلشارة إىل دور اجلنود املرس 

االجتامعي بني املنترصين بفرتة من االضطراب  تنتهيتشرتك فيها جيوش عدة دول 

العواطف اجلياشة التي تفجرت، وال واملهزومني عىل حد سواء. ال يعود السبب يف هذا إىل 

خلسارة يف إىل طعم العنف خالل احلرب، وال إىل فقدان الثقة يف النظام الذي مل يستطع منع ا

األموال واألرواح. يعود السبب إىل خواء الروتني املدين يف حياة املاليني من اجلنود 

املرسحني. يصعب عىل هؤالء أن يستعيدوا وترية احلياة املدنية التي فقدوها مع احلرب. إن 
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جزين خالهلا البالد بالعا التأقلم مع السالم ومع احلياة يف الوطن عملية بطيئة ومؤملة، متتأل

 .التأقلم مؤقتا عن

م من العبور من وهكذا، فإنه يبدو أن العبور من احلرب إىل السالم أخطر عىل النظام القائ

 .81السالم إىل احلرب

37 

ا العاجزون عن التأقلم عجزا دائام  فهم أولئك الذين ال يستطيعون، بسبب نقص يف املوهبة  أم 

كياهنم  العقل، من حتقيق اليشء الوحيد الذي يصبوأو عيب آخر ال يقبل العالج يف اجلسم أو 

ا، خارج املجال الذي يريدونه ال يعطيهم أي شعور  كله إىل حتقيقه. وأي إنجاز، مهام كان باهر 

ل هؤالء كل مسعى يف حياهتم إىل مطاردة حممومة، من غري أن يتمكنوا من  بالرضا. حيو 

ا ال نشعر بالرضا عند حتقيق يشء غري التوقف أو من الوصول إىل اهلدف. يثبت هؤالء أنن

 نجري أرسع ما نجري، عندما هنرب من أنفسنا.  اليشء الذي نريده، وإننا

ا إال يف االنفصال التام عن أنفسهم وهم ص  التأقلم عجزا دائام  ال يرون خالإن العاجزين عن 

جيدون هذا االنفصال، عادة، يف الرابطة اجلامعية الصلبة التي توجدها احلركة اجلامهريية. 

عندما يتحررون من اإلرادة الفردية، واملنطق الفردي، والطموح الفردي، وعندما يكرسون 

                                 
ىل إبقاء اجلزء األكرب من جيشه بعد انتهاء احلرب مع إيران، ثم إىل شغل اجليش كله بمغامرة غزو ولعل هذا هو السبب الذي دفع الرئيس العراقي صدام حسني إ 81

 الكويت )املرتجم(.
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إلفالت من جهدهم الفردي كل جهودهم خلدمة القضية اخلالدة، عندها، فقط، يستطيعون ا

 نتيجة. إىل العبثي الذي ال يقود

نجد أشد املتطرفني إحباطا، ومن ثم أكثرهم تطرفا، بني العاجزين عجزا دائام عن التأقلم، 

أولئك الذين حيرتقون بشوق قوي عارم إىل اإلبداع دون أن يتمكنوا من اإلبداع: أولئك 

ا،  لفوا املوسيقى،الذين حياولون أن يكتبوا أو يرسموا، أو يؤ ومن إليهم، ويفشلون فشال تام 

باإلضافة إىل أولئك الذين تذوقوا نشوة اإلبداع، ثم خبت اجلذوة بال أمل يف عودهتا. كل 

أولئك يشعرون بيأس خانق، وأي شهرة أو ثروة أو سلطة، أو أي إنجازات أخرى باهرة، ال 

سة قد ال ينجح، أحيانا، يف تنجح يف ري غليلهم. حتى االندفاع يف خدمة قضايا مقد  

ا، األمر الذي جيعلهم أكثر املتطرفني عنفا يف سبيل القضية  عالجهم. يظل جوعهم مستعر 

سة.  املقد 
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 ية مفرطةناناألنانيون أ: الفصل السابع

38 

 إن األنانيني أنانية مفرطة معرضون، بصفة خاصة، لإلحباط.

ا، ومن املفارقات هنا أن األنانيني أنانية كلام زادت أنانية الشخص كلام كانت خيبته أشد إي الم 

 ات.ذصبحوا أبطال الدعوة إىل إنكار المفرطة هم الذين حيتمل أن ي

ا ما يكونون أشخا ا أنانيني أجربوا، بسبب عيب شخيص أو ص  إن أشد املتطرفني عنفا كثري 

سالح  ظروف خارجة، عىل فقدان الثقة يف أنفسهم، األمر الذي يدفعهم إىل أن يسخروا

سة. برغم أن هؤالء يدعون إىل احلب والتواضع فهم، يف  أنانيتهم الفردية خلدمة قضية مقد 

 احلقيقة، أبعد ما يكونون عن احلب والتواضع.
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 ون الذين يواجهون فرصا  غري حمدودةالطموح: الفصل الثامن

39 

أو املعدومة. قد تكون الفرص غري املحدودة سبب ا يف اإلحباط، شأهنا شأن الفرص النادرة 

عندما تكون فرص املستقبل بال حدود، فال بد أن ينعكس هذا عىل هيئة رفض للحارض. 

 يشء، مقارنة بام يمكن حتقيقه يمكن أن أقوم به ال كل ما أقوم به أو»يصبح موقف الشخص: 

الباحثني عن الرتهيب، كام نجده املستقبل. هذا هو نوع اإلحباط الذي نجده عند املغامرين  يف

 كثري من العقول خالل فرتات االزدهار االقتصادي. يف

وهنا نرى هذه املفارقة: نجد عند الباحثني عن الرتهيب وسارقي األرايض وبقية املغامرين 

ا دائام   الذين يريدون اإلثراء بأرسع وسيلة، كام نجد عند ذوي األنانية املفرطة استعداد 

تجابة بني ، والتضامن العرقي، والثورة جتد اسللتضحية والعمل اجلامعي. إن نداءات القومية

ا ال حدود هلا يف املستقبل تفوق االستجابة التي توجد بني ص  األشخاص الذين يرون فر

  أشخاص يعيشون حياة يومية رتيبة يمكن توقع كل ما فيها.
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من القانون أو من القوة إن وضع األقلية حرج دائام  برصف النظر عن الضامنات املستمدة 

التي تتمتع األقلية هبا. إن اإلحباط الذي ينشأ من عدم الشعور باألمن ينقص يف حالة األقلية 

التي تنوي احلفاظ عىل هويتها، ويزيد يف حالة األقلية التي قررت التفكك والذوبان يف 

ا حيمي الفرد ابط  مرت ظ عىل هويتها تشكل، بالرضورة، كاًل املجتمع. إن األقلية التي حتاف

ا باالنتامء وحتصينه ضد اإلحباط. ومن الناحية األخرى، يف األقلية التي تنوي  ويعطيه شعور 

االندماج جيد الفرد نفسه واقفا بمفرده يواجه التفرقة العنرصية واالضطهاد. وفوق ذلك، 

ا بالذنب، مهام كان الشعور غامضا أو رثوذكيس ا. إن اليهودي األت  باه فهو يعاين شعور 

املتمسك هبويته أقل إحباطا من اليهودي املتحرر املستعد لالندماج. كام أن الزنجي املعزول 

ا باإلحباط من الزنجي الذي حترر يف  عن البيض يف جنوب الواليات املتحدة أقل شعور 

 الشامل.

ا ا )اقتصادح  ا واألقل نجاح  ي االندماج فئتني، األكثر نجانجد داخل األقلية التي تنو ي 

واجتامعي ا(، مها أشد عرضة لإلحباط من الفئات األخرى. إن الشخص الذي يفشل يشعر 

ا من أقلية تنوي الذوبان يف األغلبية، فإن شعوره بالفشل  بعدم االنتامء، وعندما يكون فرد 

يتضاعف مع شعوره بعدم االنتامء إىل األغلبية. ونجد الشعور نفسه يف أفراد األقلية الذين 

ىل قمة السلم االقتصادي والثقافية. هؤالء ينجحون يف احلصول عىل الثروة وصلوا إ
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والشهرة، ولكنهم جيدون من الصعب أن خيرتقوا دوائر النجاح املغلقة عىل األغلبية، ومن 

هنا يبدأ إحساسهم بالغربة. وباإلضافة إىل هذا اإلحساس، فإن ثقتهم يف تفوقهم الفردي 

 النقص الذي يواكب عملية االندماج.جتعلهم ينفرون من االعرتاف ب

ا يف أقلية تنوي الذوبان هم األكثر استجابة ح  ا وأكثرهم نجاوهكذا نرى أن أقل الناس نجاح  

 لنداء احلركة اجلامهريية.

، 82ثورة موسولينيل كانوا أكثر املتعصبنيا ح  نجاوأقلهم ا ح  نجاإن أكثر اإليطاليني األمريكيني 

ا وأقلهم نجاح  األمريكيني  كام أن أكثر األيرلنديني/ األكثر استجابة لثورة دي  ا كانوانجاح 

ا وأقلهم 83فالريا ا. وكان أكثر اليهود نجاح  وأكثر  األرسع يف االنضامم إىل الصهيونية؛ نجاح 

ا بالفوارق الطبيعية بني السود والبيض. هم أشدهم انجاح  ا وأقلهم السود نجاح    شعور 

                                 
م، وقاد إيطاليا إىل حلف  1922م ومتكن من الوصول إىل السلطة من سنة  1919م( احلزب الناشئ سنة  1945 – 1883أسس الزعيم اإليطايل بنيتو موسوليني ) 82

 املرتجم(.نية عىل يد عصابات من بني وطنه )يا النازية ومات مقتوال مع هناية احلرب العاملية الثامع أملان

وتوىل احلكم مدة  –م  1937م( من انتزاع استقالل أيرلندا من الكومونولث الربيطاين سنة 1975 – 1882وري األيرلندي إيمون دي فالريا )شمتكن الزعيم ال 83

 رتجم(.طويلة بعد االستقالل )امل
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41 

امللل الذي ال لعله ال يوجد مؤرش عىل نضج جمتمع ما للحركة اجلامهريية أدق من انتشار 

كل التحليالت التي تتناول فرتات ما قبل احلركة اجلامهريية هنالك يف  جيدي معه عالج.

إشارة إىل شعور عام بالالمباالة، وجتد احلركة الصاعدة من املتعاطفني واملتحمسني بني 

امللولني أكثر مما جتده بني ضحايا االستغالل والظلم. يفرح الذي حياول نرش حركة مجاهريية، 

اخلانق، مثلام يفرح حني جيدهم يعانون وطأة ظالمات اقتصادية حني يرى الناس يعانون امللل 

 .تطاقأو سياسية ال 

ون أنفسهم مصدر امللل األول هو الشعور عندما يشعر الناس بامللل فإهنم، يف احلقيقة، يمل  

بخواء احلياة، وبافتقارها إىل أي معنى. إن األشخاص الذين ال يشعرون بالعزلة، كأولئك 

دة قبلية، أو إىل كنيسة، أو إىل حزب، ال يكونون، عادة، عرضة للملل، وال املنتمني إىل وح

يشعر اإلنسان بامللل عندما يكون منهمكا يف عمل إبداعي، أو يف مهنة تستنفد طاقاته، أو يف 

ا  رصاع دائب من أجل العيش. والبحث عن العزو، وما يتبعه من انحالل، ليس عالجا ناجع 

ضمن وجود منعزل، وتكون أحواهلم املالية جيدة، إال أهنم ال  للملل. عندما يعيش الناس

فرص لإلبداع أو العمل النافع، فإهنم يلجؤون إىل ترصفات غريبة  يتمتعون بأي مواهب أو

وتقلبات مدهشة عىل أمل إضفاء قدر من املعنى واهلدف عىل وجودهم. وامللل هو الذي فرس 

بدايات يف  للوايت جتاوزن منتصف العمرلنا ظاهرة أخرى: كثرة العوانس والسيدات ا
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احلركات اجلامهريية. حتى عندما نكون بصدد حركة ال ترحب بعمل املرأة خارج املنزل، 

ا كبريا يف نشأة احلركةكالنازية، نجد نساء كاملشار إليهن ي ؤدين دور 
. هنالك شبه، من نوع 84

احلالتني هنالك هدف جديد يف  ة.وانضاممها إىل حركة مجاهريي ما، بني انضامم املرأة إىل زوج

ومستقبل جديد وهوية جديدة )اسم جديد(. إن امللل الذي تشعر به العوانس والنساء 

ا عن ضيقهن بحياة س  اللوايت مل يعد بوسعهن العثور عىل السعادة والرضا يف الزواج ناتج أسا

سة يسخرن هلا وجوده ن كله وطاقاهتم عقيمة فاشلة. وعندما يعتنق هؤالء النسوة قضية مقد 

 كلها، فإهنن جيدن حياة جديدة مليئة باملعنى واهلدف.

ل هتلر، بشكل بارع، سيدات املجتمع الظامئات إىل املغامرة الاليت سئمن حياهتن استغ  

تلقى هتلر مساعدات مالية من زوجات  85أي متعة يف العالقات العاطفية الفارغة، ومل جيدن

. وتتحدث مرييام بريد عن دور مماثل 86ن يسمع أزواجهن بهأملانيا قبل أ أعظم الصناعيني يف

كن مسحوقات بامللل والضيق »لزوجات رجال األعامل امللوالت قبل الثورة الفرنسية: 

 .87«يد القادموالقلق، فاندفعن إىل الرتحيب باجلد

                                 
 ظاهرة نفسها تنطبق عىل اإلسالم أول ظهوره، وما ذكره موضع نظر وال دليل عليه )املرتجم(.ليرى املؤلف أن ا 84

85 Herman Rauschning, Hitler Speaks (New York: G. P. Putnam's Sons, 1940), P. 2688. 

86 Ibid. 

87 Miriam Beard, A History of The Bus Nessman, (New York: Macmillan Company, 1938), P.462 
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42 

ني هزل ينطوي عىل يشء ذ األخري للمنحل  إن العبارة التي تزعم أن التعصب الوطني هو املال

ا ما تكون الوطنية املحمومة، أو احلامسة الدينية أو ، كثري  الثورية، مهربا من تعذيب  من اجلد 

احلركة يف  . ومن الغريب أن اجلاين واملجني عليه، املجرم والضحية، قد جيدون88الضمري

ظلم والشعور بالندم يدفعان الناس يبدو أن الشعور بال اجلامهريية اخلالص من حياة ملوثة.

 يف االجتاه نفسه. 

لتالئم احتياجات مرتكبي املعايص، من  ؛اص  خصي يظهر أحيانا أن احلركة اجلامهريية مصممة

حيث تطهري نفسه وإتاحة الفرصة له ملامرسة نزعاته ومواهبه. يستهدف أسلوب الدعوة إىل 

ا يامثل احلركة أن يثري يف نفوس األتباع  . إن االستسالم التام، 89شعور املجرم التائبشعور 

ومن  ،تضحية، تعبري عن الندم وهو املصدر الذي يمد احلركة بوحدهتا وحيويتها، هو

الواضح أنه ال يوجد ما يستوجب التضحية أو الندم ما مل يكن هناك شعور عميق بالذنب. 

الواعظ وهو يبرش ابل يا لصعوبة املهمة التي تق»يقول أحد رجال الدين املسيحيني: 

ا عميقا  .90«ا ال يشعرون بالذنبس  باخلالص أنا ي عند أتباعها شعور  تنمي احلركة أول ما تنم 

                                 
ا ال يستهان به من املنضمني إىل اخلاليا اإلرهابية كانوا يف السابق يتعاطون املخدرات )املرتيف  88  جم(.اململكة العربية السعودية تبني أن عدد 

المكان »و. Luke 7:15يحتاجون إلى تربة، انظر سوف يكون هناك سرور في السماء بمجرم واحد يفوق السرور بتسعة وتسعين شخًصا تقيًا ال » 89

 كما جاء في التلمود. انظر:« الذي يقف فيه التائب ال يستحق األتقياء أن يقفوا فيه

Joseph Klausner, Jesus Of Naze Reth, P.380. 
90 A Letter In Life, Dec. 23, 1946. Written b R. S. Aldrich. 
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أهنا ملوثة.  بالذنب، أي أهنا ال تكتفي بتصوير نفس الفرد عىل أهنا عقيمة وبائسة، بل تضيف

باب اخلالص:  إن االعرتاف والندم مها سبيل الفرد إىل التخلص من ذاته، وهبذا يفتح أمامه

سة التي تتيحها احلركةالذوبان يف الو . تتعاطف كل احلركات اجلامهريية مع 91حدة املقد 

س برنارد، رجل الدين الذي كان سائل اجتذابه. ومن هنا نجد القدياملجرم وحتاول بكل الو

ال  من الدليل األعظم عىل أن الغفران ال يأيت إ»وراء احلرب الصليبية الثانية، يقول ألتباعه: 

اّلل  يتضح لنا عندما نجد اّلل يدعو املجرمني واملغتصبني والزناة واملزورين ومرتكبي كل 

ا وهتتم روس 92«كانوا أبرياء أتقياء طاعته كام لوأنواع اجلرائم إىل  يا الثورية، بدورها، اهتامم 

 ا.يً د  ق  برغم قسوهتا عىل املنحرف ع  ا باملجرم العادي ص  خا

ا للتضحية ولعله من الصحيح أ سة يصبح أكثر استعداد  ن املجرم الذي ينخرط يف قضية مقد 

بحياته والقيام بأعامل عنيفة من غري املجرم الذي يقدر حرية األنفس واألموال. بإمكاننا أن 

ة نعد  اجلريمة، إىل حد ما، بديال عن احلركة اجلامهريية. عندما يضعف تأثري الرأي العام وق و 

ا ما ع  لفقر مدقالقانون، وال يكون ا ا، فإن الضغوط عىل العاجزين عن التأقلم واملحبطني كثري 

تنتهي هبم يف أحضان اجلريمة. ومن ناحية أخرى لوحظ أنه يف حالة صعود املد  الثوري، 

 .خفضيا، فإن معدل اجلرائم العادية يندينيا أو قوم أو سواء كان وطنيا  

                                 
عوذ باّلل مما فعاله، ونكرههام وهنجرمها، ثم جيتهد الكثريون نف أمرمها، ومها يتبادالن شهوة، فأن نسمع أن اثنني من إخواننا كش امعتاد  كان شيئا »يقول عبداّلل ثابت:  91

يف يشء من هذا  يقعوا اليف أن خيفوا ما يستطيعون إخفاءه، مما يدور بينهم، ويف حلظات التجيل والرصاحة يعرتف بعضهم إىل بعض، فيبكون ويعاهدون عىل التوبة، وأ

 .105، مرجع سابق، ص20اإلرهايب  «ليعلم جملسهم ذالك

92 Quoted By Brooks Adams, the law of Civilization And Decay (New York: Alfred A. knopf, inc. 1943), p. 144. 
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تستمد احلركة اجلامهريية حيويتها من نزعة أتباعها إىل العمل اجلامعي والتضحية بالنفس. 

وعندما نعزو نجاح حركة ما إىل عقيدهتا ومذاهبها ودعايتها وقيادهتا وقسوهتا، وما إىل ذلك، 

اجلامعي والتضحية بالنفس. فنحن يف حقيقة األمر، نشري إىل أدوات وآليات تقود إىل العمل 

 ولعله من املستحيل أن نتفهم طبيعة احلركات اجلامهريية ما مل ندرك أن مهها األسايس هو

خلق قنوات للعمل اجلامعي وللتضحية بالنفس، وتطوير هذه القنوات وحتسينها وإبقاؤها. 

ف عىل هذه القنوات يقودنا إىل املنطق الداخيل هلذه احلركات واأل فكار التي تسودها إن التعر 

واملامرسات التي تقوم هبا. وأي مجاعة منظمة حتاول، لسبب أو آلخر، أن ختلق وحدة مرتابطة 

ا دائام  للتضحية بالنفس تكتسب، عادة، الكثري من سامت احلركات اجلامهريية،  واستعداد 

ا من سواء كانت سامت طيبة أو سيئة. ومن ناحية أخرى، فإن احلركة اجلامهريية تفقد كث ري 

اخلصائص التي متيزها عن بقية التنظيامت عندما ترتاخى وحدهتا اجلامعية وتعرتف باملصلحة 

ا لنشاطها. ونالحظ أن الدول الديمقراطية يف أوقات السلم والرخاء  الذاتية أساسا مرشوع 

ا، وعندما  ن من تنظيامت مؤسسية ملواطنني أحرار، أما حني يصبح بقاء الدولة مهدد  تتكو 

اول تعزيز وحدهتا وغرس روح التضحية بني مواطنيها فإهنا تكتسب، إىل حد ما، حت

خصائص احلركة اجلامهريية، واألمر نفسه يرسي عىل التنظيامت الدينية والثورية: تتحول 

به أو الربنامج الذي تعلنه،  هذه التنظيامت إىل حركات مجاهريية ال بسبب املذهب الذي تبرش

 داد أتباعها للتضحية بالنفس.بل بسبب وحدهتا واستع
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ا تنمو العمل يف  الرغبة عفوي، لدهيم، عىل نحو وما هيمنا هنا هو أن املحبطني إحباطا شديد 

املمكن تفهم هذه النزعات  التضحية بالنفس، وهكذا فإنه من يفالوقت نفسه، يف اجلامعي، و

 .املحبط إذا راقبنا كيف تولد داخل العقل واألساليب التي تتبع لغسل األدمغة

رغبة املحبطني  س منها. أنإنه الشعور أن أنفسهم ميتة وميؤو ؟ما الذي يقلق املحبطني

األساسية هي أن هيربوا من أنفسهم، وهذه الرغبة تتجسد يف النزعة إىل العمل اجلامعي وإىل 

سها ا، وهاجس نسياهنا وطماملرغوب فيهالتضحية بالنفس. إن االشمئزاز من النفس غري 

العمل اجلامعي حيث تذوب ويف  س،التضحية بالنفيف  وإخفاءها هو الذي يوجد الرغبة

املجموع. باإلضافة إىل هذا، فإن االغرتاب عن النفس تواكبه، عادة، مشاعر يف  النفس

وجه إىل وعواطف كثرية تبدو غري مرتابطة، إال أن التأمل فيها يظهر أهنا عوامل أساسية يف الت

العمل اجلامعي وإىل التضحية بالنفس. وبعبارة أخرى، ال ينتهي دور اإلحباط بإجياد الرغبة 

يف العمل اجلامعي والتضحية بالنفس، بل إنه، فوق ذلك، خيلق اآللة الرضورية لتحقيق هذه 

 الرغبة. إن احتقار احلارض، والقدرة عىل ختيل أشياء غري واقعية، والنزعة إىل الكراهية،

واالستعداد للتقليد، ورسعة التصديق، واالستعداد لتجربة املستحيل، كل هذه املشاعر، 

 اليائسة. وكثري غريها، تزحم عقل اإلنسان املحيط، وتدفعه إىل األعامل

يف هذا القسم من الكتاب، وقد يشعر أن  سيجيئمن املتوقع أن القارئ لن يقتنع بكثري مما 

عي أن هذا كتاب  بعض األشياء بولغ يف تضخيمها، بينام أمهلت أشياء أخرى. عىل أننا ال ند 

أكاديمي موثق. هذا الكتاب، عىل العكس، حيتوي عىل أفكار، جمرد أفكار، وال يرفض 
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توليد أسئلة جديدة. يقول  إذا كانت حتتوي عىل منهج جديد، وتساعد عىل« أنصاف احلقائق»

 .«من املبالغة وكثري من احلذفكثري إذا أردت إيضاح مبدأ ما فعليك ب: »93بيجهوت

ا بيد مع القدرة عىل التضحية بالنفس، وعندما  إن القدرة عىل العمل اجلامعي متيش، عادة، يد 

ا  نسمع عن مجاعة ال ختاف املوت فعلينا أن نستنتج أن هذه اجلامعة مرتابطة ترابطا قوي 

ا تا اوموحدة توحيد  م 
ا 94 إىل مجاعة مرتابطة  ينتمي. ومن الناحية األخرى، فعندما نجد فرد 

 ترابطا كامال فسوف نجده، عىل األغلب، ال خياف املوت.

ولكي يصبح  يتطلب كل من العمل اجلامعي والتضحية بالنفس اإلنقاص من قيمة النفس.

الفرد عضوا يف مجاعة مرتابطة، فإن عليه أن يتخىل عن الكثري: عن خصوصيته، وعن آرائه 

ت عن ممتلكاته. ومن هنا فإن تدريب الفرد عىل العمل الشخصية، ويف كثري من احلاال

ا عىل إنكار الذات، ومن ناحية أخرى، فإن الفرد الذي حيتقر نفسه يزيل  اجلامعي جيعله قادر 

احلاجز الصلب الذي حيول بينه وبني الذوبان يف اآلخرين. كل عوامل االرتباط باملجموعة، 

يف  نفس، والعكس صحيح. وسنحاولواحلالة هذه، حتفز الشخص عىل التضحية بال

الصفحات القادمة الفصل بني النزعتني، العمل اجلامعي والتضحية بالنفس، لتبسيط القضية 

 الوقت نفسه، أن النزعتني، يف حقيقة األمر، مرتبطتان وال ينفصالن. مدركني، يف

                                 
 وكان متعدد املواهب واإلبداعات )املرتجم(.« ترستحترير األيكو»صحفيا وحملال سياسيا وتوىل رئاسة م( 1887 – 1826) بيجهوت كان والرت 93

 انظر: «في قبائل الهنود الحمر في أمريكا الشمالية أن أشد األشخاص شعوًرا بالوحدة هم أقدرهم على خوض المعارك»تجد  94

w.g. Sumner, war And other Essays, (New Haven: Yale university Press, 1911), p. 1. 
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ن إن آلية غرس االستعداد للقتال واملوت تتكون من فصل الفرد عن نفسه، عن شخصه  املكو 

من حلم ودم، وعنه من أن يكون ما تريده نفسه احلقيقية أن يكون. ويتحقق هذا اهلدف 

بأن تغرس فيه  ؛ا جديدة متخيلةبإعطائه نفس   ؛بتذويب الفرد يف املجموعة املوحدة املرتابطة

سوف جتيء يف املستقبل؛ بأن نضع  التياجتاها إىل احتقار احلارض وشغفا باألشياء القادمة 

ا بينه وبني احلقائق؛ بأن نشحنه بالعواطف املتفجرة عىل نحو جيعل من املستحيل عليه  حجاب 

 أن يعيش مع نفسه.
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 الفصل الثالث عرش: عوامل تشجع عىل التضحية بالنفس

 التامهي مع املجموع

44 

ب يته الذاتية وعن متيزه. جيهو ا ما للتضحية بالنفس فال بد  من سلخه عنص  لكي هتيئ شخ

تادوا، أي جيب أن يكف عن الشعور أنه  هانس، أو إيفان، أو أو ،ن يكف عن كونه جورجأ

الوصول إىل هذا يف  خلية برشية مستقلة هلا وجود حيده املولد والوفاة. وأكثر الطرق فاعلية

عة ال يعد  نفسه وال اجلسم اجلامعي. إن الفرد املنصهر يف اجلاميف  اهلدف هو صهر الفرد كلية

تسأله من هو؟ فإن جوابه التلقائي هو أنه أملاين أو اآلخرين كائنات برشية فعلية. عندما 

عائلة ما. ليس هلذا الفرد من  مسلم، أو عضو يف قبيلة معينة أورويس أو ياباين أو مسيحي أو 

جلامعي حي ا فال معنى أو هدف أو مصري إال من خالل اجلسم اجلامعي، وما دام هذا اجلسم ا

 يمكن للفرد أن يموت.

ه األول واألخري. احلياة هي احلقيقة  احلياة عند الشخص الذي ال ينتمي إىل جمموعة هي مه 

ر  الوحيدة بني جمموعة أشياء ومهية، وهلذا فهو يتشبث هبا بقوة وبال خجل. صو 

صل الرابع(. هييم رواية اجلريمة والعقاب )القسم الثاين، الفيف  هذا املوقف يدوستويفسك

شوارع سان بيرتسربج فيام يشبه الذهول. كان قبلها  يف عىل وجهه فراسكولينكوالطالب 

ببضعة أيام قد قتل امرأتني مسنتني بفأس، ويشعر اآلن أنه معزول عن اجلنس البرشي. عندما 

يوجد فيها لو استطاع املرء أن يعيش عىل صخرة عالية ال »التفكري: يف  يمر بمنطقة البغاء يبدأ
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متسع إال ملوضع القدم، ومن حوله املحيط، الظلمة األبدية، والوحدة األبدية، والعواصف 

متكن الستمر  واقفا عىل مرت مربع من الفضاء بقية حياته، ألف سنة، إىل األبد، إذ  األبدية، لو

ا كانت م ال شك أنه من األفضل أن نحيا عىل أن نموت. فقط أن نحيا، ونحيا، ونحيا، كائنة  

 «.احلياة

يف أي عمل يقوم  إن طمس االستقالل الفردي جيب أن يكون كامال، بحيث يصبح عىل الفرد

به، مهام كان تافها، أن يربط نفسه عىل نحو رمزي، باجلامعة، بالقبيلة، باحلزب، وما إىل ذلك. 

لفردي تنبع من مصري املجموعة ال من مصريه ا أنواعتزازه وثقته جيب  وأحزانهإن مزاحه 

يراوده أي شعور بالعزلة. حتى عندما يكون يف  ه الفردية. وفوق كل ذلك، جيب أال  قرارات أو

جزيرة نائية جيب أن يشعر أنه يتمتع برعاية اجلامعة. وختيل اجلامعة عنه ال خيتلف عن ختيل 

 احلياة ذاهتا. 

عند القبائل البدائية. إال هذا، بالتأكيد، تصوير بدائي لألشياء، ونموذجه املثايل ال يوجد إال 

أن احلركات اجلامهريية حتاول أن تقارب هذا النموذج البدائي. ونحن ال نتجنى عىل احلقيقة 

عندما نالحظ أن انتقاص القيمة الفردية لإلنسان، هذا االنتقاص الذي حترص عليه 

 احلركات اجلامهريية، ال يعدو أن يكون ردة إىل العصور البدائية.

45 

ة عىل حتمل التعذيب تنبع، جزئي ا، من متاهي الفرد مع جمموعة ما. والذين استطاعوا إن القدر

الصمود يف معسكرات االعتقال النازية كانوا أولئك الذين شعروا باالنتامء إىل جمموعة 
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مرتابطة )كالشيوعيني( أو إىل كنيسة )كالرهبان والقساوسة(، أو إىل جمموعة قومية متامسكة، 

يشعروا باالنتامء إىل يشء يتجاوز أنفسهم، فرسعان ما اهناروا. وقد كان اليهودي أما الذين مل 

يف أوروبا الغربية أشد الناس ضعفا. لقد جتنبه املسيحيون )حتى املعتقلون معه( ومل تكن هناك 

روابط تصله بأي جمتمع هيودي، وهلذا واجه جالديه بمفرده، بعد أن تربأت منه اإلنسانية 

ر أن )اجليتو( اليهوديبأكملها. وبوس القرون الوسطى كان بالنسبة يف  ع املرء، اآلن، أن يتصو 

لليهود قلعة حتميهم أكثر من كونه سجنا حيبسهم. من دون الشعور القوي باالنتامء الذي 

 هقوفرضه عليهم )اجليتو( مل يكن بوسع اليهود أن يعيشوا دون أن تتحطم أرواحهم أمام ما ال

ل تلك القرون املظلمة. وعندما رجعت القرون املظلمة )عىل هيئة من عنف ومضايقات خال

ا. النازية( وجدت اليهودي حمروما من  أسلحته القديمة، وشخصيته متام 

إن االستنتاج الذي ال يمكن أن نتجاهله هو أن الفرد الذي يواجه التعذيب أو القتل ال 

ا، بل يف كونه يف  القوة ال يكمنيستطيع االعتامد عىل القوة النابعة من فرديته. إن نبع  كونه فرد 

ا من كيان قوي جميد ال يمكن أن يتحطم، واإليامن هنا هو، أساسا عملية حترر املرء من  جزء 

فرديته وجتعله يتامهى مع كيان خالد. فلنتأمل اإليامن، واإليامن باإلنسانية أو باألبدية أو 

هذا اإليامن إن مل يكن تصور  لعائلة. ما هوبالدين أو باألمة، أو بالعرق، أو باحلزب، أو با

 ؟يشء خالد ال يمكن أن يموت نربط به أنفسنا املوشكة عىل املوت

هذا املصدر من  وإنه ملن املخيف أن ندرك أن القادة الشموليني املعارصين عندما اكتشفوا

 مصادر الشجاعة املستميتة، استخدموه ال ليرسقوا أرواح أتباعهم فحسب، بل لتحطيم

أرواح معارضيهم. عندما بطش ستالني بالقيادات البولشفية التقليدية متكن من حتويل 
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ين بأنفسهم إىل جبناء مرتعشني؛ ألنه متكن من حرماهنم من أي  أشخاص شجعان معتد 

وسيلة للتامهي مع احلزب الذي خدموه طيلة حياهتم، ومع اجلامهري الروسية. كان هؤالء 

صلتهم منذ أمد بعيد باإلنسانية خارج روسيا. وكان لدهيم احتقار القادة البالشفة قد قطعوا 

تام للحارض وألي تاريخ من صنع الرأساملية، كام أهنم ختلوا عن اإليامن باّلل . مل يكن أمامهم 

سة واحلزب الشيوعي،  ماض أو مستقبل، ومل تكن هلم ذكريات أو أجماد، خارج روسيا املقد 

أصبحوا كام قال  ن، يف قبضة ستالني. شعر هؤالء أهنموقد أصبحت روسيا واحلزب، اآل

وهلذا رسعان ما اهناروا  «كل يشء كان يعني احلياة يف نظرهممعزولني عن » 95بوخارين

أنفسهم أمام مجاعة املؤمنني  واعرتفوا بكل ما أراد ستالني أن يعرتفوا به. حاولوا عرب إذالل

دوا إيامهنم بالشيو عية عرب إهانتهم أنفسهم واهتامها بتجاوزات التخلص من عزلتهم. لقد جد 

 وجرائم رهيبة، واستعراض هذا كله عىل املال.

فلسطني من سلوكهم يف  حالة اليهود، مل يكن باإلمكان توقع سلوكهميف  وعىل نحو مشابه،

بريطانيا املستعمرة يف فلسطني يترصفون عىل نحو بدا منطقي ا، إال أنه  يف أوروبا. كان ممثلو

تقر إىل احلكمة. اعتقدوا أنه ما دام هتلر قد متكن من إبادة ستة ماليني هيودي دون كان يف

أهنم  إالهيودي يف فلسطني.  600.000مقاومة، فإنه سيكون بوسعهم التعامل بسهولة مع 

رسعان ما اكتشفوا أن اليهود يف فلسطني، حتى أولئك الذين قدموا حديثا من أوروبا، كانوا 

واجه اليهودي أعداءه، م: عنيدين ومغامرين وواسعي احليلة. يف أوروبا أعداء ال يستهان هب

                                 
ا بارزا من قواد احلركة البلشفية، مترد عىل لينني، ثم حتالف عىل ستالني، وتوىل مناصب قيادية يف احلزب، حتى 1938 – 1888بوخارين )كان نيكوالي  95 م( قائد 

 انقلب عليه ستالني وأعدمه )املرتجم(.
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ة من احلياة تطفو عىل حميط من العدم. أما يف فلسطني فلم يعد ص  بمفرده، شخ ا معزوال، ذر 

ة برشية، بل عضوا يف جنس عريق، له ماض موغل القدم، يف  اليهودي يعد  نفسه جمرد ذر 

 ومستقبل ميلء باإلنجاز اخلارق.

46 

جيب أال تكون  لعل املنظرين يف الكرملني يدركون أنه لكي يضمنوا خضوع اجلامهري الروسية

 «الستار احلديدي»خارج روسيا. إن  دح   أي فرصة للتامهي مع أي كيان موأمام هذه اجلامهري

يستهدف منع الشعب الرويس من التطلع خارج حدوده حتى يف تفكريه، قبل أن يستهدف 

منع اجلواسيس واملخربني من الدخول، وهذا الستار مادي ونفيس، يف الوقت نفسه.. من 

منع املواطنني الروس من اهلجرة منعا باتا، حتى يف حالة زواج مواطنني روس أزواجا من 

عقول الروس. كان الفرار من يف  صورة العامل اخلارجيجنسيات أخرى، يستهدف طمس 

روسيا مغامرة مستحيلة شبيهة بالفرار إىل كوكب آخر. وال يقل اجلانب النفيس من الستار 

عن اجلانب املادي. تستهدف دعاية الكرملني إقناع الروس أنه ال يوجد يشء دائم ذو  أمهية

ه، خارج مع التامهي يوجد يشء يمكن جدير باإلعجاب، والتقديس، ال يشءقيمة، ال يوجد 

سة.  روسيا املقد 

 اخليال

47 
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ا من طقوس درامية يف مرسحية. ال بد  من  يصبح املوت والقتل أسهل عندما يصبحان جزء 

كثري من اخليال؛ لكي يستطيع اإلنسان مواجهة املوت بال تردد. يف نفوسنا احلقيقية العارية، 

ر أنفسنا ممثلني يف مرسحية ال يوجد يشء يستحق أن نموت من أجل ه، ولكن عندما نتصو 

ا مرسحي ا نيفقد املوت رهبته، ويصبح عمال م خيالية . أهم واجبات 96أعامل اخليال، ومشهد 

القائد يف احلركة اجلامهريية طمس حقيقة املوت والقتل املرعبة، بأن خيلق يف نفوس أتباعه 

 لطقوس املرسحية املثرية. طقس من ايف  منظر باهر،يف  الوهم: أهنم يشاركون

ألبس هتلر ثامنني مليون أملاين أزياء املرسح، وجعلهم يمثلون يف أوبرا عظيمة، بطولية 

روسيا، حيث يصور كل يشء، حتى بناء دورات املياه، مع انه عمل من أعامل ويف ودموية. 

ك ال روح، ال يبدو التضحية العظيمة يعيش الناس منذ بداية احلكم الشيوعي دراما مثرية حتر 

ف سكان لندن بشكل بطويل رة؛ ألن ترششلحتت وق أن هلا هناية. وقد ترص  ع القنابل املدم 
97 

نجح يف إخراجهم يف أدوار األبطال. قام أبناء لندن بدورهم البطويل أمام مجهور هائل، يشمل 

فع األجداد واملعارصين واألجيال القادمة، عىل مرسح تضيئه احلرائق وعىل إيقاع املدا

                                 
... وخف ما استطعت( نزلت وكنت يف حالة تشبه ،جع، وابكقربان توأمان ملا يسكنهام أحد، قال يل: )اهبط واضط»يصف عبداّلل ثابت طقوس املوت املرسحية:  96

جعت إىل البيت ممتلئ حالة ما قبل النوبة العصبية أو التشنج.. فقبور األموات، وظلمة الليل، والنحيب والرصاخ، كانت جتتمع عىل قلبي فتصنع منه ما يشاؤون ر

وبالطبع حيتل املوت واحلديث »ويقول عن لقاءات اجلامعة املتطرفة: »حوله ينتظرون فصل احلساب،  ني رحاهلم يف اجلنة والناس منالصدر باليقني.. وكأنني من احلاط  

وقفاته  تى إنه... كان يبدأعن األخرة مقدمة كل وقفة، وكيف يمكن للمرء أن يتعامل مع املوت برتويض نفسه عىل أال خيافه، بل وليتحول يف أعامقه إىل أمنية وحلم. ح

 .105وص 83مرجع سابق ص  ،20قنا كام حتب يف سبيلك(.. اإلرهايب ز  بالدعاء )اللهم م

ا من أبرز الساسة الربيطانيني، إن مل يكن أبرزهم، وقد دخل معرتك السياسة يف بداية القرن العرشين امليالدي 1965 – 1874يعد  ونستون ترششل ) 97 م( واحد 

احلرب العاملية الثانية، وقد خرس االنتخابات يف هناية احلرب، وأعيد انتخابه سنة  يف قيادة بريطانياأعظم إنجازاته  وتقلب بني خمتلف األحزاب واملناصب، وكان

ا للوزراء حتى استقال سنة 1951 ا ومؤرخا مرموقا، وقد حصل عىل جائزة نوبل يف األدب )املرتجم(.1955م واستمر رئيس   م. كام كان مؤلف 



87 

 

يف  عاملنا املعارص، بام حيمله من فوارق ذاتية بني الناس، خلق الرغبةيف والقنابل. ال يمكن 

 التضحية بالذات ما مل يكن هناك الكثري من احليل املرسحية واأللعاب النارية. 

ر أن حكومة العامل احلالية يف بريطانيا ) أعقبت  التيمن الصعب، واحلالة هذه، أن نتصو 

ذي يف هناية احلرب العاملية الثانية( قادرة عىل تنفيذ برناجمها االشرتاكي ال حكومة ترششل

 جو الديمقراطية البعيد عن اإلثارة الذي يسود بريطانيا. يفيتطلب التضحية من كل بريطاين 

ية القادة العامليني وبعدهم عن اإلثارة املرسحية دليل نزاهة واستقامة، إال أن هذه  إن جد 

ائقا أمام تنفيذ التأميم الذي يشكل، من دون شك، هدفهم الرئيس يف اخلصلة تشكل ع

 .98احلياة

اجليوش. إن  إن دور اخليال يف تلطيف قسوة القتل واملوت يتضح أكثر ما يتضح يف حالة

س الصارمة ت واالستعراضات واملوسيقى والطقواملالبس العسكرية واألعالم والشعارا

نة من حلم ودم، واإلتيكيت املحكم، كلها وسائل لفص ل اجلندي عن نفسه احلقيقية املكو 

« مرسح احلرب»وطمس حقائق املوت واحلياة. وليس من قبيل املصادفة أننا نتحدث عن 

ينزع القادة العسكريون عنه إصدار أوامرهم إىل تذكري جنودهم أن «. مشاهد املعارك»وعن 

نه، وأهنم سيدخلون عامل اخللود. وأن أسالفهم يشاهدون ما يفعلو أنظار العامل تتجه إليهم،

                                 
كومة العاملية من تنفيذ برنامج واسع من التأميامت استمر قائام  حتى أهنته مارجريت تاترش يف آخر السبعينيات امليالدية جانب املؤلف الصواب هنا، فقد متكنت احل 98

يف  يامثلها ة التي مل يوجد مامن القرن املايض عرب سياسات اخلصخصة. ولعل خطأ املؤلف يعود إىل أنه أمهل التيارات الفكرية االشرتاكية القوية يف الثقافة الربيطاني

 املرتجم(.)الواليات املتحدة 
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الواقع املحيط هبم، يف  والقائد العسكري الناجح يستطيع أن جيعل جنوده ينسون ما يعانونه

 ينسون رمال الصحراء القاحلة، أو أمواج املحيط العاتية.

إن مفهوم املجد، إىل حد كبري، مفهوم مرسحي. ال يمكن أن هتزنا فكرة املجد ما مل نشعر 

ا م ا بوجود جهود يتابعنا، وما مل نؤمن أن أعاملناشعور  األجيال التي »أسامع  ستصل إىل ؤكد 

يف هذه احلالة، نستطيع التضحية بنفوسنا احلقيقية الزائلة يف سبيل النفس اخلالدة . «مل جتئ بعد

 املتخيلة، النفس التي ترسمها أعاملنا البطولية يف عقول اآلخرين وخياالهتم.

ا دائام  ال يشاهبه دور أي عنرص آخر. عندما يؤدي اخليال يف  ممارسة احلركات اجلامهريية دور 

ا.  تضعف قوة اإليامن باملبدأ، وختتفي القدرة عىل اإلقناع أو القمع، يظل اخليال باقي ا قوي 

وليس هناك أدنى شك يف أن احلركة اجلامهريية تستطيع عن طريق االستعراضات واملواكب 

مسة كل القلوب. حتى أكثر الناس عقالنية يمكن أن يصبح عاطفيا والطقوس واملراسم مال

ر من سجن الذات، يعم  أمام مشهد مجاهريي حاشد. هنالك شعور بالنشوة، بالتحر 

املشاركني واملتفرجني عىل حد سواء. كام أنه من املحتمل أن يكون املحبطون أكثر استجابة 

إن الرغبة يف اهلرب من النفس الفاشلة أو لسحر الطقوس اجلامعية من الراضني والقانعني: 

طمسها يوجد لدى املحبطني قدرة كبرية عىل التخيل، والرغبة يف خلق مشهد مرسحي، كام 

ا للتامهي مع احلشود اجلامهريية املثرية.  جيعلهم أكثر استعداد 

 احتقار احلارض

48 
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رض عىل حساب املايض. كانت حتتفي باحلا بداية عهدها، كام لويف  تبدو كل حركة مجاهريية،

عىل نقاء احلارض. إال أنه  إهنا ترى يف املؤسسات واملزايا القائمة عدوانا من ماض هرم رديء

لكي يمكن التخلص من قبضة املايض احلديدية، فال بد  من وحدة قوية وتضحية بالنفس ال 

رير احلارض حدود هلا. وما يعنيه هذا هو أن األشخاص الذين يطلب منهم مهامجة املايض لتح

جيب أن يكونوا مستعدين للتخيل عن أي فرصة من االستفادة من احلارض. وهتافت هذا 

د أن تبدأ احلركة  املوقف ال حيتاج إىل بيان. من هنا جييء التبدل احلتمي يف االجتاه بمجر 

سريها. عندها يزاح احلارض، الذي كان اهلدف القديم، من املرسح ليحل حمله املستقبل: 

ة. وأكثر من هذا: يسحب احلارض إىل الوراء كأنام هو يشء قذر ويرمى عىل املايض. األبدي

وهكذا تصبح املعركة بني األشياء املوجودة )احلارض( واألشياء التي كانت موجودة 

 .أخرى )املايض( من جهة، وبني األشياء التي مل جتئ بعد )املستقبل(، من جهة

ث ال أن خيرس املرء حياته يعني أنه ال خيرس  سوى احلارض، ومن الطبيعي أن فقد حارض ملو 

 قيمة له ال يعني فقد الكثري.

ال تكتفي احلركة اجلامهريية بتصوير احلارض عىل أنه بغيض وبائس، بل إهنا تسعى عامدة 

ا متجهام  وقاسي ال . وهذه ا ومتسلطا وممجلعله عىل هذا النحو. كام أهنا تصوغ للفرد وجود 

شهوات والرغائب ووسائل الراحة ومتجد احلياة الصعبة. إهنا تعد املتعة احلركة تدين كل ال

ا غري  ا تافها، بل مكروها، وتعد أي مسعى للحصول عىل السعادة الشخصية أمر  العادية أمر 

 أخالقي.
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احلارض. إن اهلدف األسايس من إشاعة التقشف  :مع بحياتك يعني أنك هتادن العدو  أن تست

ستخفاف باحلارض. عندما يرى الفرد خواء حياته وبؤسها، ويقارهنا واخلشونة هو إشاعة اال

 إىل تأكيد تفاهة حياته وعدم جدواها. ،بالطقوس اجلامعية املثرية فإنه سيعمد، بال شك

جزء من محلتها  ركة اجلامهريية لنفسها ما هي إالإن األهداف غري الواقعية التي تضعها احل

قدمت  والعملية واملمكنة هي جزء من احلارض، ولوضد احلارض. كل األشياء الواقعية 

ا واقعية ألد ى ذلك إىل جعل احلارض أكثر أمال، وإىل ربط الناس به.  احلركة وعود 

ا كان ميت  : »99تريتليان واإليامن باملعجزات، بدوره، هو تنكر للحارض وحتد  له. وعندما أعلن

فن، وقام من موته، وهذه هي احلقيقة؛ ألهنا مستحي كان هيزأ من احلارض. « لة الوقوعود 

ا، فإن النزعات الصوفية يف احلركة هي، بدورها، وسيلة لالستخفاف باحلارض. هذه  وأخري 

ه لعامل جمهول أمامنا وحولنا. احلارض، بعبارة  النزعات تعد  احلارض جمرد انعكاس مشو 

د ظل، جمرد  .100وهم أخرى، هو جمر 

49 

                                 
 مسرية املسيحية )املرتجم(. يفم( من أوائل رجال الدين املسيحيني وقد أثرت أفكاره، عىل نحو بارز، 220 – 160كان كوينتس ترتيليان ) 99

لدينية املتطرفة، من أيام سي د قطب، عىل تصوير املجتمعات مالحظات املؤلف حول احلارض واملايض واملستقبل، تنطبق بحذافريها، عىل ما درجت عليه اجلامعات ا 100

األول. يقول عبداّلل ثابت:  املعارصة عىل أهنا جاهلية )أي كافرة( جيب تدمريها إلقامة املجتمع اإلسالمي اجلديد الذي هو، يف احلقيقة، عودة إىل املجتمع اإلسالمي

تعددة ومتنوعة، قضية الكفر الذي تتخبط فيه املجتمعات واحلكومات كلها يف هذا الزمن... وإن الدول اإلسالمية فمن القضايا التي تعاد وتعاد دائام  بطرق كثرية وم»

ا حتى من دول الغرب... امتألت صدورنا بالكراهية، ليس عىل أهل الغرب واحلكومات كلها فحسب، بل وحتى عىل جمتمعنا وأهالي « نا وإخوانناباتت أكثر رش 

 )املرتجم(. 106 – 105ع سابق ص ، مرج20اإلرهايب 
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التمجيد ما مل يمتزج  وسيلة لالستهانة باحلارض. إال أن هذاإن متجيد املايض يمكن أن يكون 

بتوقعات معقولة عن املستقبل فسوف يؤد ي إىل تعظيم املايض عىل نحو يقود إىل احلذر، ال 

إىل السلوك املغامر الذي تعتمد عليه احلركة اجلامهريية. ومن ناحية أخرى، ال توجد وسيلة 

حلقة بني ماض عظيم ومستقبل عظيم. وهكذا  لتقزيم احلارض أجدى من تصويره كمجرد

نرى أن احلركة اجلامهريية برغم أهنا تبدأ بالتنكر للاميض، فإهنا تنتهي بخلق صورة جذابة، 

خيالية، عن ماض عريق جميد. تنزع احلركات الدينية إىل الرجوع إىل بدء  غالب ا ما تكون

ذهبي متتع الناس فيه باحلرية  اخلليقة، وتنزع الثورات االجتامعية إىل احلديث عن عرص

واملساواة واالستقالل، أما احلركات القومية فإهنا تسرتجع، أو ختتلق، ذكريات عن أجماد 

إظهار رشعية احلركة وعدم رشعية النظام يف  املايض. هذا اهلوس باملايض ال ينبع من الرغبة

 ر بني املايض واملستقبل.فاصل عاب القائم بقدر ما ينبع من الرغبة يف تصوير احلارض، كمجرد

50 

إن الوعي بالتاريخ يعطي الفرد انطباعا باالستمرارية. يرى املؤمن الصادق، عندما تعطيه 

ا من يشء يمتد إىل ما ال هناية يف املايض  احلركة صورة رائعة عن املايض واملستقبل، نفسه جزء 

ا من اخللود. يصبح بوسعه أن يضواملستقبل، جز نفسه، ال ألن هذه احلياة ي باحلارض، وبح  ء 

بائسة ال تستحق احلفاظ عليها فحسب، ولكن ألن هذه احلياة ال متثل البداية والنهاية. وفوق 

هذا فإن اهلوس باملايض وباملستقبل يسلب الواقع حقيقته: يصبح الواقع جمرد جزء صغري يف 

ا يزحفون إىل املستقبل عىل  موكب أو استعراض. يرى أتباع احلركة اجلامهريية أنفسهم جنود 

وقع الطبول املدوية وحتت األعالم املرفرفة. يتصورون أنفسهم مسهمني يف دراما هتز أعامق 
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النفس، متثل أمام مجهور حاشد: األجيال املاضية واألجيال القادمة. إهنم ال يشعرون 

ا، وتتحول أعامهلم، من ثم إىل مرس حية بأنفسهم احلقيقية ولكن بأهنم ممثلون يؤدون دور 

مشهد مرسحي، عمال من  وتفقد صفة األعامل احلقيقية. حتى املوت يصبح، بدوره جمرد

 أعامل اخليال.

51 

بعده. إن القانعني  سيجيئمن القدرة عىل احتقار احلارض جتيء القدرة عىل التكهن بام 

يستطيعون أن يكونوا بارعني يف التكهن. ومن ناحية أخرى، فالذين حياربون  الراضني ال

 هم الذين يزرعون بذور التغيري واحتامالت البدايات اجلديدة. ارضاحل

إن احلياة الراضية تعمى أعيننا عن احتامالت التغيري اجلذري. جتعلنا هذه احلياة نتمسك 

باملنطق وبوجهات النظر العملية، أي جتعلنا نشعر بألفة مع األشياء كام هي يف الواقع. إن 

سعيدة جيعل كل احلقائق األخرى مهام كانت حمتملة الوقوع، الشعور بأننا نحيا حياة آمنة 

خيالية وغامضة. من هنا نجد أنه عندما تعم الفوىض يفاجأ الواقعيون بام حدث، ويظهرون 

 .أمام اآلخرين بمظهر احلاملني الذين يتشبثون بأشياء مل يعد هلا وجود

وأنظارهم إىل األشياء من ناحية أخرى، أولئك الذين يرفضون احلارض ويوجهون قلوهبم 

التي سوف حتدث، يستطيعون توقع التغيري، سيئا كان أو حسنا. وهكذا نرى أن املحبط 

يف املستقبل من القانع الذي ال يود سوى  سيجيئواملؤمن الصادق أكثر قدرة عىل التنبؤ بام 

 احلفاظ عىل الوضع القائم.
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إىل احللول رون عىل اخليوط التي تقود كثريا ما يكون املتطرفون، ال اخلريون، هم الذين يعث)

 .101القادمة يف املستقبل(

52 

من املفيد هنا أن نقارن بني املوقف من احلارض واملستقبل واملايض عند املحافظ، والليربايل، 

 واملتشكك، والثوري، والرجعي.

يرى املحافظ أنه ال يمكن أن يوجد وضع أفضل من الوضع القائم، وحياول جهده صياغة 

لقد كنت »ستقبل عىل مثال احلارض. يذهب املحافظ إىل املايض؛ ليطمئن عىل املستقبل: امل

أبحث عن االستمرارية، أريد التأكد من أن أخطاءنا احلالية وجدت منذ أن وجدت الطبيعة 

ا موجودة منذ القدم، وأن األشياء يف  البرشية، وأن أفكارنا اجلديدة كانت، الواقع، أفكار 

ة باخلط دة يف املايضر التي نحبها كااملهدد   .102«نت، هي األخرى، مهد 

وقريب من موقف املحافظ موقف املتشكك: )هل هناك أي يشء يمكن أن يقال عنه: انظر 

ا يف املايض الذي سبقنا( يصبح احلارض يف نظر املتشكك  .103هذا جديدة كل يشء كان موجود 

 لة كل ما كان وكل ما يمكن أن يكون.ص  حم  

                                 
101 Ernest Reman, History of The People of Israel, (Boston: Little, Brown, & Company 1888 – 1896) Vol. 111 – P 

416. 
102 John Buchan, Pilbrim's Way (Boston: Houghton Mifflin Company, 1940) P 183. 

103 Eccles, Astes 1:10. 



94 

 

. أما 104دث وال يوجد يشء جديد حتت الشمس(هو اليشء الذي سيح حدث)اليشء الذي 

وليد رشعي للاميض وأنه ينمو ويتطور باستمرار؛ ليصبح  الليربايل فريى أن احلارض هو

وأي أذى يمس احلارض يصيب املستقبل. كل هؤالء الثالثة، املحافظ  –مستقبال أفضل 

ا أن نتوقع فإهنم ال يستجيبون طواعية لفكرة واملتشكك والليربايل حيبون احلارض، وكام يمكنن

التضحية بالنفس. إن موقفهم من هذه التضحية يلخصه املتشكك الذي قال: )إن الكلب 

احلي أفضل من األسد امليت. ذلك أن احلي يعرف أنه سيموت، أما امليت فال يعرف أي 

 .105لشمس(يف أي يشء حتت ا يشء.. كام أن املي ت حمروم إىل األبد من املشاركة

أما الثوري والرجعي فيكرهان احلارض ويعد  انه انحرافا وتشوهيا. واالثنان مستعدان 

للهجوم، بقسوة وطيش عىل احلارض، وكالمها منفتح عىل فكرة التضحية بالنفس، أين 

خيتلفان، إذا؟ اخلالف األسايس بينهام ينحرص يف النظرة إىل الطبيعة البرشية. يؤمن الثوري 

ا بقابلية الطبيعة البرشية للتطور إىل األفضل. إنه يعتقد أن بوسعه عن طريق تغيري إيامنا مطلق

ا كل اجلدة وغري مسبوق يف  ا جديد  بيئة اإلنسان وإقامة آليات تعيد صياغته أن ينشئ جمتمع 

التاريخ. أما الرجعي فال يعتقد أن يف طبيعة اإلنسان مساحة كبرية يمكن تطويرها إىل 

فهو يرى أنه إذا أريد ملجتمع مستقر وصحي أن يقوم، فال بد من أن يتبع  األفضل. ومن هنا

ه فرصة البتداع ما مل  يفنامذج املايض الناجحة. إنه يرى  املستقبل إحياء عظيام  ملا كان وال يعد 

 يكن.

                                 
104 Ibid, 1:19. 

105 Ibid, 9:4, 5, 6. 
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الرجعي إىل  والفرق بني الثوري والرجعي، يف حقيقة األمر، ليس دائام  هبذا الوضوح. ينزع

ندما حياول أن خيلق مثل املايض من جديد. وفكرته عن املايض ال ترتبط بام كان الثورية ع

الواقع جيدد أكثر مما يعيد التشكيل. وهناك تغري مماثل يف  املستقبل. إنه،يف  بالفعل، بل بام يريده

يف حالة الثوري عندما يرشع يف بناء عامله اجلديد. إنه يشعر باحلاجة إىل نامذج يستلهمها، 

إنه رفض احلارض وحطمه فهو مضطر إىل ربط العامل اجلديد بنقطة ما يف املايض  وحيث

تشكيل عامله اجلديد، فإن نظرته إىل يف  السحيق. وإذا اضطر الثوري إىل استخدام العنف،

ا من نظرة الرجعي. إن املزج بني الرجعي والثوري ظاهرة  الطبيعة البرشية تسوء وتقرتب كثري 

يف اهلند  106كات اإلحياء القومي. أتباع غانديحريف  ملنخرطنينلمسها بوضوح عند ا

والصهاينة يف فلسطني يريدون إحياء ماض قديم وخلق يوتوبيا جديدة، يف الوقت نفسه. 

ونالحظ أن دعوة األنبياء كانت تشمل الرجوع إىل العقائد القديمة مع إقامة جمتمع جديد 

 بحياة جديدة.

53 

اجلامهريية احلارض يتمشى مع نزعات اإلنسان املحبط.  من الواضح أن ازدراء احلركة

يستغرب املرء عندما يستمع إىل شكاوى املحبط من احلارض بكل ما فيه ومن الرسور الذي 

ينتابه خالل الشكوى. هذا الرسور ال يأيت ملجرد التعبري عن ظالمة وال بد  أن يكون هناك 

وانتقاصه، فإهنم يف حقيقة األمر، خيففون  يشء آخر. عندما يرسف املحبطون يف اهتام احلارض

                                 
م واستطاع عن طريق املقاومة 1914م( قيادة احلركة الوطنية يف اهلند بعد عودته من جنوب أفريقيا سنة 1948 – 1869توىل موهانداس كرامشاند غاندي ) 106

 املرتجم(.ل واغتيل عىل يد متطرف هندوكي )السلمية التي نادى هبا حتقيق االستقال
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العيب ليس فينا ولكنه موجود عند »من وطأة إحساسهم بالفشل والعزلة، وكأهنم يقولون: 

. «كل معارصينا. حتى حياة أكثر املعارصين سعادة وأعظمهم غنى حياة تافهة ال قيمة هلا

 .اآلخرينواة مع من املسا وهكذا فإهنم يشعرون، عرب ازدراء احلارض، بنوع غامض

حمتمل تلمس  وهذا يعني أن احلركة اجلامهريية التي تسعى إىل جعل احلارض مكروها وغري

ا حساسا لدى املحبطني. واالنضبام الذي يامرسه املحبطون لقمع شهيتهم لل حياة وتر 

ا زائفا بالقوة يعطيهم شعور 
 وتتبنى احلركة اجلامهريية أهدافا مستحيلة وغري واقعية يتمشى 107

مع رغبات املحبطني. إن الذين يفشلون يف أمورهم احلياتية اليومية ينزعون إىل البحث عن 

املستحيل كوسيلة لسرت عيوهبم. ذلك أننا عندما نفشل يف احلصول عىل املمكن ال نستطيع 

ا سوى أنفسنا، أما عندما نفشل يف احلصول عىل املستحيل، فبإمكاننا أن نعزو  أن نلوم أحد 

ة. واإلنسان ال يعرض نفسه للسخرية عندما يرشئب إىل املستحيل الفشل إىل  صعوبة املهم 

حياول املمكن. ومن هنا نجد أن فشل املحبط يف القيام  بقدر ما يعرضها للسخرية، وهو

ا ما يولد لديه شجاعة غري عادية. بأموره اليومية  كثري 

أكثر من شعوره  اجلامهريية يشعر املحبط بالرضا عن الوسائل العنيفة التي تتبعها احلركة

بالرضا عن أهداف احلركة. إن فرح املحبط بالفوىض وبسقوط املحظوظني وامليسورين ال 

ينبع من إحساسه أهنم هبذا السقوط يفسحون املجال لقيام مدينة مثالية بقدر ما ينتج عن 

                                 
بسياراتهم، نوقفهم  كنا نشكل جبهة تقف أمام أبواب المركز، وحين يمر الشباب اآلخرون من غير المدنيين، وأصوات الموسيقى»قول عبد هللا ثابت: ي 107

و يستمع للموسيقى فال نقف عند إشارة مرور بسيارتنا ونرى أحًدا يشرب السجائر، أ»ويقول: «. ونتحرش بهم، وكثيًرا ما اعتدينا عليهم، وضربناهم
ص  – 105انظر ص «سديًاجا سً ، ووعظناه،... وإن أبى فعليه أن يتحمل شتيمتنا ودعاءنا عليه، وربما تصل األمور أحيانا لتأديبه وتلقينه درإال أوقفناه

 مرجع سابق )المترجم(. 20اإلرهابي  117
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ء( ال يش إحساس بالشامتة. عندما تعلو رصخة املحبطني املتشنجة تطالب )بكل يشء أو

 .إىل ال يشء فإهنم يف حقيقة األمر، يتطلعون

 «األشياء التي مل تكن»

54 

وهي أننا ال نكون  ثمة قاعدة تتضح لنا من حتليل العوامل التي تشجع عىل التضحية بالنفس،

مستعدين للموت من أجل ما لدينا اآلن، أو من أجل هويتنا احلارضة، بقدر ما نكون من 

جل هويتنا يف املستقبل. هناك حقيقة حمرية ومزعجة وهي أن أجل ما نود أن نكون، من أ

الذين يملكون بالفعل شيئا يستحق القتال دفاعا عنه ال يشعرون برغبة يف القتال. إن الذين 

ين للموت يف سبي ل وطنهم، أو من يعيشون حياة مليئة ذات قيمة ال يكونون عادة مستعد 

سة لذي يولد االندفاع الذي  امتالكه بالفعل، هو ا. إن التطلع إىل اليشء، ال108أجل قضية مقد 

 .ة بالنفسالتضحي يؤدي إىل

خالل  109عظم وأقوى من األشياء التي كانت()األشياء التي مل تكن هي، يف احلقيقة، أ

ائق مل تغرس بعد، قال الشيطان: بعد، وحد ن  ب الناس برشاسة إلقامة مدن مل تبالعصور حار

                                 
ن كثيًرا منا فقد الرغبة محظوظين جًدا إلى درجة أ إن مشكلتنا هي أننا كنا»تبدو أصداء هذه الحقيقة في رسالة من النرويج كتبت خالل الغزو النازي:  108

 ن:الصادقة في التضحية بالنفس. لقد استمتع الكثيرون بالحياة إلى درجة أن أصبحوا معها غير قادرين على التضحية بها، منقولة ع
J. D Barry In San Francisco News, June, 1440. 
109 Corinthians 1: 28 
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. إال أن اإلنسان، يف الواقع، 110يف سبيل اإلبقاء عىل حياته(ملكه سيضحي اإلنسان بكل ما ي)

 وال يضحي بحقه فيام مل يكن بعد. قد يقبل بأن يموت

إنه من الغريب حقا أن نجد أن أولئك الذي حيتضنون احلارض ويتمسكون به بكل ما أوتوا 

ا للدفاع عنه. بينام نجد، يف الناحية األخرى، أن ال ذين حيتقرون من قوة هم األقل استعداد 

 احلارض وينفضون منه أيدهيم هم الذين حيصلون، دون أن يطلبوا، عىل جوائز املعركة. 

إن األحالم والرؤى واآلمال اجلاحمة أسلحة وأدوات فاعلة. تتجىل حكمة القائد احلقيقي يف 

مدى إدراكه القيمة الفعلية هلذه األدوات. إال أن هذا اإلدراك ينبع، عادة، من احتقار 

حارض يعود بدوره إىل الفشل يف التعامل مع األمور الواقعية. إن رجل األعامل الناجح لل

ا سياسي ا فاشال؛ ألن عقله، العتبارات ا ما يكون قائد  جتارية، يظل مرتبطا بام هو كائن،  كثري 

وقلبه يتطلع إىل حتقيق )ما يمكن أن يكون(. وعىل العكس، فالفشل يف التعامل مع األمور 

ا الواقعي ا ما يكون املؤهل للنجاح يف إدارة الشؤون السياسية. ومن حسن احلظ أن كثري  ة كثري 

من الرجال الواثقني يف أنفسهم عندما يعانون اهلزيمة يف التعامل مع األمور العملية ال 

مليئني بشعور غريب أن بوسعهم أن يديروا أمور  يشعرون باإلحباط بل يصبحون، فجأة

 املجتمع والدولة.

55 

                                 
110 Job 2: 4 
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 نستغرب عندما نجد أناسا مستعدين للموت من أجل وسام، أو علم، أو شعار، أو أالعلينا 

رأي، أو أسطورة، أو ما إىل ذلك، وعىل العكس فمن املستغرب أن يضحي الرجل بنفسه يف 

سبيل يشء يملكه: من الواضح أن احلياة نفسها أغىل املقتنيات ومن دوهنا ال يوجد يشء 

ا عن مصلحة ذاتية واضحة.  يستحق أن يقتنى. إن التضحية بالنفس ال يمكن أن تكون تعبري 

حتى عندما نكون مستعدين ألن نموت قبل أن نقتل، فإن الرغبة يف القتال ال تنبع من 

مصلحة ذاتية بقدر ما تنبع من أشياء غري حمسوسة كالتقاليد، أو الرشف، وقبل هذا كله: 

اس ينزعون إما إىل اهلرب أو إىل االنقياد للقتل بال األمل. عندما ال يكون هناك أمل فإن الن

مقاومة. تصبح احلياة بال أمل، جمرد ذهول مستسلم من دون ذلك، كيف يمكننا أن نفرس أن 

املاليني من األوروبيني يسمحون ألنفسهم بأن يقتادوا إىل معسكرات اإلبادة ومحامات الغاز 

لقد متكن هتلر، بمواهبه الرشيرة  ؟املوت وهم يعرفون، بال ذرة من شك، أهنم مسوقون إىل

يف أوروبا عىل األقل( وباإلضافة إىل ذلك كان من قتل األمل يف نفوس معارضيه ) والفظيعة،

ا سيبقى ألف سنة بفعل فعله يف نفوس أنصاره وأعدائه عىل حد سواء:  يقينه أنه يبنى نظام 

أعداؤه  لقدر املحتوم، بينام أحس  نون مع اشعر أنصاره أهنم حني يقاتلون معه، فإهنم يتعاو

 أن مقاومة نظام هتلر هي مقاومة قدر ال يقهر.

من اجلدير باملالحظة أن اليهود الذين استسلموا لإلبادة يف أوروبا النازية قاتلوا برشاسة حني 

 انتقلوا إىل فلسطني.

خيار، إذ إن العرب  وبرغم ما قيل يف تفسري ذلك أهنم حاربوا يف فلسطني؛ ألنه مل يكن أمامهم

س مل ينبع من اليأس، بل لنفإقدامهم واستعدادهم للتضحية با إنكانوا سيقتلوهنم، فإنه يبقى 
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وماتوا بالفعل من  من عقيدة متأججة تستهدف إحياء أرض قديمة وأمة قديمة. لقد قاتلوا

 .بعد بعد، وحدائق مل تغرس ن  أجل مدن مل تب

 العقيدة

56 

إن الشخص  النفس يعتمد عىل مدى جتاهل املرء حلقائق احلياة.إن االستعداد للتضحية ب

ب، ح  ستخلص منها العرب والنتائج ال يرالقادر عىل أن يراقب جتربته الذاتية ويفحصها وي

عادة بفكرة الشهادة: التضحية بالنفس عمل غري عقالين وال جييء نتيجة بحث وحتليل. من 

وهي  111ب بني أتباعها وبني حقائق العاملحجاهنا تلجأ كل احلركات اجلامهريية إىل وضع 

حتقق هذا اهلدف بتصوير عقيدهتا يف صورة الكامل املطلق الذي ال توجد أي حقيقة أو يقني 

سواه، واحلقائق التي يبني عليها املؤمن الصادق النتائج ال جتيء من التجربة أو من املالحظة، 

س:   يام أظهره لنا الوحي إىل درجة أننامل، كال بد من التشبث بالع»ولكنها تنبع من نص مقد 

ا من  لو رأيت مجيع مالئكة السامء ينزلون ويقولون يل شيئا خمتلفا ملا صدقت حرفا واحد 

. واالعتامد 112«م ال يستحقون أن يروا أو يسمعواكالمهم وألغلقت دوهنم عيني وأذين، ألهن

، من هذا املنطلق، هرط قة وخيانة، يصعب أن نتصور عىل األدلة املستقاة من احلواس تعد 

ه إيامنا أعمى  احلجم اهلائل من إنكار اإليامن الرضوري للوصول إىل اإليامن. إن ما نعد 

                                 
ا يف إثر يوم كان كاف» ثابت: يقول عبداّلل 111 ر الذي تشهده أيامي يوم  ي ا فالقراءات التي تغذينا برصامة املوقف وجديته، جتاه كل من يف الوجود سوانا،... والتطو 

 . )املرتجم(.107رجع سابق، صم 20اإلرهايب  «لتخديري، وأن يكون حجاب ا مكثفا، ال أستطيع معه رؤية أي يشء غري مجيل، غري ما أعيش بداخله وما أنا مفتون به

112 Luther, «Table Talk, Number 1687». Quoted By Frantz Fanck– Brentano, Luther (London: Jonathan Cape Ltd 

1939,)P.246 
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حرص هلا من إنكار اإليامن. رفض اليابانيون املتعصبون املقيمون يف  تساعده حاالت ال

قوا األدلة التي تثبت هزيمة اليابان. ويرفض ا لشيوعي الربازيل لعدة سنوات أن يصد 

ف أن يصدق أي دليل عن روسيا، كام أن إيامنه لن يتزعزع حتى عندما يرى بعينيه  املتطر 

 .113قايس داخل أرض السوفييت املوعودةالبؤس ال

عن احلقائق التي ال تستحق أن « يغمض عينيه ويسد  أذنيه»إن قدرة املؤمن الصادق عىل أن 

ترى أو تسمع هي التي توجد محاسه الدائم وثباته عىل موقفه، ال يمكن للمؤمن الصادق أن 

خياف اخلطر، أو خيشى العقبات، أو يرتبك أمام املتناقضات: ألنه يرفض االعرتاف بوجود 

القدرة عىل حتريك اجلبال، يف  ال تتجىل»إن قوة اإليامن كام الحظ بريجسون، هذه األشياء. 

. إن اعتقاد املؤمن الصادق بعصمة العقيدة 114«لقدرة عىل عدم رؤيتها وهي تتحركايف  ولكن

التي يعتنقها جتعله ال يقيم أي وزن للشكوك أو املفاجآت أو احلقائق غري السارة التي يمتلئ 

 حوله.هبا العامل من 

ها أو صدق احلقائق التي تنطوي  ومن هنا نجد أن فاعلية عقيدة ما ال تقاس بعمقها أو سمو 

عليها، بل بقدرهتا عىل حجب الشخص عن نفسه وعن العامل، كام هو عليه بالفعل. عن 

 .115نطق والرغبة(العقيدة الفاعلة قال باسكال إهنا: )البد أن تعارض الطبيعة وامل

57 

                                 
 لوط للقرآن الكريم )املرتجم(.غفهم ميف التلفزيون استنادا إىل  رفض بعض املسلمني املتزمتني أن يصدقوا أن اإلنسان وصل إىل القمر، حتى وهم يشاهدون نزوله 113

114 Henri L. Bergson. The two sources of Morality And Religon, (New York: Henry Holt & Company, 1935). 

115 Pascal, Pensees 



102 

 

دة ال تنبع من مضموهنا، ولكن من عصمتها عن اخلطأ. ال يمكن ألي عقيدة، إن فاعلية العقي

عىل احلقيقة الكاملة.  حتتويمهام كانت عميقة وسامية، أن تكون فاعلة ما مل تدع أهنا وحدها 

. تتساوى األشياء 116منها كل يشء وينطق هبا كل إنسان ال بد أن تكون هي الكلمة التي ينبثق

وها قائق السامية يف حتفيز الناس عىل التضحية بأنفسهم. إذا عد  السخيفة املضحكة واحل

 سواها.  حقائق مطلقة ال توجد حقائق

ليس من الرضوري لكي تصبح العقيدة فاعلة أن يفهمها املرء، ولكن من الرضوري أن يؤمن 

لعقيدة هبا. ونحن يف احلقيقة ال نؤمن إيامنا أعمى إال باألشياء التي ال نفهمها. عندما تصبح ا

مفهومة تفقد الكثري من قوهتا. عندما نتمكن من فهم يشء ما نشعر كام لو أن هذا اليشء ولد 

أن الذين يطلب منهم أن يتنكروا ألنفسهم ويضحوا هبا ال  داخل أنفسنا. ومن البدهي  

. وهكذا نجد انه يطلب من املؤمنني أنفسهمداخل  أن أن يؤمنوا إيامنا اعمى بيشء بديستطيعو

هو الذي حيسن باّلل  وليس  القلب»بحثوا عن احلقيقة املطلقة بقلوهبم ال بعقوهلم: ي أن

يطلب من الشباب النازي أن يرددوا قسم  ، وهو1934سنة  118. قال رودلف هس117«العقل

 وعندما .119«عقولكم: ستجدونه كلكم يف قلوبكمال تبحثوا عن إدولف هتلر ب»خلفه:  الوالء

وجعلها مفهومة، فمعنى هذا أن فرتهتا الديناميكية قد انتهت،  تبدأ حركة يف عقلنة عقيدهتا

وأهنا أصبحت حريصة عىل االستقرار. إن استقرار النظام يعتمد عىل والء املثقفني، وهلذا 

                                 
116 Thomas A. Kempis, of the Imitation of Christ (New York: MacMillan Company, 1937). chp. 111. 

117 Pascal, op. cit. 

السالم بين  في محاولة طائشة إلقرار 1941م( الرجل الثاني في الحزب النازي وأقلع بطائرة إلى بريطانيا سنة 1987 – 1894كان رودلف هس ) 118

 بريطانيا وألمانيا، إال أن البريطانيين سجنوه وحوكم بعد  الحرب ومات منتحًرا في سجن في برلين )المترجم(.
119 Konrad Heiden, Der Fuehrer (Boston: Houghton Mifflin Company, 1944), p.758 
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يصبح هم احلركة استقطاب املثقفني بدال من مهها القديم، وهو حتريض اجلامهري عىل 

 نتها. يء احلرص عىل رشح العقيدة وعقلجيالتضحية بالنفس. من احلرص عىل االستقرار 

إذا مل تكن العقيدة غري مفهومة، فيجب أن تكون غامضة، وإذا مل تكن ال هذه وال تلك، فال 

بد أن تكون غري قابلة إلثبات العكس. جيب أن يذهب املرء إىل السامء أو إىل املستقبل البعيد؛ 

العقيدة جانب واضح، فإن املؤمنني  يف لكي يتحقق من صحة العقيدة الفاعلة. وعندما يكون

ا صعبا. حتمل الكلامت البسيطة الكثري من املعاين وينظر  الصادقني ينزعون إىل جعله معقد 

ا من األمية عند أكثر املؤمنني  إليها كام لو ية، وهلذا السبب نجد قدر  كانت رموزا يف شفرة رس 

امت، كام لوكان جيهل معناها الصادقني ثقافة. ينزع املؤمن الصادق إىل استخدام الكل

 احلقيقي، ومن هنا جييء شغفه بالنقاش البيزنطي واجلدال العقيم.

58 

ا. ا مفهوم  ال تواجه من  عندما متتلك حقيقة مطلقة يمكنك أن جتعل األبدية نفسها شيئا أليف 

القرارات يعتنق احلقيقة املطلقة أي مفاجآت أو أشياء جمهولة: كل األسئلة أجيب عنها، كل 

الرتدد: )إن الذي  اختذت، وكل االحتامالت عرفت. ال يعرف املؤمن الصادق احلرية أو

. إن العقيدة الصحيحة هي املفتاح الرئيس لكل 120ف املسيح يعرف سبب األشياء كلها(يعر

ر  مشكالت العامل، ويمكننا عن طريق هذا املفتاح أن نبعثر العامل ونعيد تشكيله من جديد. يقر 

يخ الرسمي للحركة الشيوعية )أن قوة النظرية املاركسية / اللينينية تكمن يف أهنا متكن التار

                                 
120 Pascal, op. cit. 
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الصحيح يف أي موقف، متكنه من فهم االرتباطات اخلفية بني  احلزب من معرفة االجتاه

احلارض، بل  األحداث اجلارية، وهذه الرؤية ال تشمل كيفية تطور األحداث واجتاهاهتا يف

. إن املؤمن الصادق جيرؤ عىل أن جيرب الصعب واملستحيل، ال ألن 121بل(تشمل أيضا املستق

 املستقبل. عقيدته تعطيه إحساسا بالقوة اخلارقة فحسب، بل ألهنا متنحه أيضا ثقة مطلقة يف

إن احلركة اجلامهريية الصاعدة ترفض احلارض وتركز اهتاممها عىل املستقبل. هذا املوقف هو 

ها قادرة عىل أن متيض قدما، فتعبث باحلارض وبسالمة أتباعها الذي يمنحها الثقة، وجيعل

كانت قد قرأت كتاب املستقبل حتى  وثرواهتم وحياهتم. جيب عىل احلركة أن تترصف، كام لو

 هنايته: إن عقيدهتا متثل يف نظرها مفتاح هذا الكتاب.

59 

يصدقون كل ج ذ  س  سهولة ال توجد عند غريهم؟ هل هم هل يمكن غسل دماغ املحبطني ب

س حني يبدأ يف كراهية  يشء؟ كان باسكال يرى )أن املرء يستطيع أن يفهم الكتاب املقد 

 . 122نفسه(

هنالك، عىل ما يبدو عالقة بني عدم الرضا عن النفس والنزعة إىل رسعة التصديق. إن الرغبة 

 يوجد ا لقبول احلقائق واملنطق الصارم. اليف اهلرب من أنفسنا، كام هي عليه توجد رفض  

عن طريق املعجزة التي  إالواقع وما هو ممكن: ال جييء اخلالص  خالص للمحبطني فيام هو

                                 
121 History of the Communist Party (Moscow: 1945, p. 355). Quoted By John Fischer, Why they Behave Like Russians 

(New York: Harper & Brothers, 1947), p. 236. 
122 Quoted By Emile Caillet, the Clue to Pascal (Toronto: Macmillan Company, 1944). 
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تتسلل من خالل ثقوب يف جدار احلقيقة احلديدي. ما قاله شويسامن عن األملان ينطبق عىل 

ا: )إهنم يصل   ب، بل من أجل ومههم ون ال من أجل خبزهم اليومي فحساملحبطني عموم 

مؤداها أن الذين ال جيدون صعوبة يف خداع أنفسهم ال  يبدو أن هناك قاعدة 123اليومي أيضا(

 جيدون صعوبة يف خداع اآلخرين هلم، ومن ثم فمن السهل إقناعهم وقيادهتم.

ا ما ترتبط عند املرء بدعاوى عريضة ليس هلا أي أساس. إن  من الغريب أن السذاجة كثري 

ص األطفال وحدهم، انعدام القدرة عىل امتزاج سهولة التصديق بالكذب ليس من خصائ

 الوقت نفسه. يف يقود إىل السذاجة، وإىل الكذب رؤية األشياء عىل حقيقتها

 التطرف

60 

ا ما تكون رضورية لتنفيذ تغيريات  سبق القول يف اجلزء األول أن احلركات اجلامهريية كثري 

وب فيها، مثل جتديد جذرية ورسيعة. ومن العجيب أنه حتى التغيريات املنطقية واملرغ

املجتمعات الراكدة، حيتاج حتقيقها إىل جو من الشحن العاطفي، كام أن حتقيقها يصحبه كل 

األخطاء واحلامقات التي ترتكبها احلركات اجلامهريية. ولعل استغرابنا يقل عندما نتذكر أن 

عمل اجلامعي س أتباعها القدرة عىل الهو أن تغرس يف نفو هم  احلركات اجلامهريية األوحد

والتضحية بالذات، وهي حتقق هذا اهلدف بتجريد كل كائن إنساين من متيزه واستقالله 

وحتويله إىل ذرة معزولة ال حول هلا وال إرادة وال منطق. والنتيجة ال تقترص عىل ظهور أتباع 

                                 
123 Quoted By Michael Demiash kevich, the National Mind (New York: American Book Company, 1938), p. 353. 
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مرتابطني ال خيافون املوت بل هنالك، باإلضافة إىل ذلك، عجينة برشية يمكن للحركة 

يلها عىل النحو الذي تريده. وهكذا نرى أن العجينة البرشية الرضورية لتحقيق أهداف تشك

جذرية ورسيعة هي نتيجة جانبية لعملية الصهر وغسل األدمغة بفكرة التضحية بالنفس. 

والنقطة املهمة، هنا، هي أن التغريب عن النفس، وهو أمر ال بد  منه إلعداد العجينة وهتيئتها 

احلركة، يتم، يف كل األحوال تقريب ا، يف جو من املشاعر املشحونة. إن إثارة العتناق مبدأ 

الوقت يف  املشاعر ليست جمرد وسيلة فاعلة هلز التوازن القائم بني اإلنسان ونفسه ولكنها،

احلاالت التي يمكن  يف نفسه، النتيجة الطبيعية الختالل هذا التوازن. تستثار املشاعر حتى

هادئة ختلو من االنفعال. وحده الفرد الذي يتعايش مع  عن نفسه بطريقة فيها عزل اإلنسان

نفسه هو القادر عىل أن ينظر إىل العامل من حوله بال انفعال. عندما تزول حالة التعايش يصبح 

ل إىل كائن يكتفي بردود  ا عىل أن يرفض ويشجب وييسء الظن يف اجلميع، ويتحو  املرء جمرب 

ا الشخص مثل عنرص كيامئي راديكايل يتوق إىل االلتحام بأي يشء الفعل الطائشة. مثل هذ

يقف بثبات وثقة بمعزل عن الرصاع، ولكنه  أنيصل إليه. هذا الشخص ال يستطيع  أنيمكنه 

 جيد نفسه مدفوعا إىل االرتباط التام هبذا اجلانب أو ذاك. 

أتباعها، أن حتطم التوازن  تستطيع احلركات اجلامهريية، عرب إثارة املشاعر امللتهبة يف قلوب

النفيس الداخيل، كام أهنا تقوم باستخدام طرق مبارشة لضامن اغرتاب دائم عن النفس. 

تصف هذه احلركات أي وجود مستقل متميز بأنه وجود عقيم ال معنى له، بل وتذهب إىل 

ا، اإلنسان بمفرده، بائس وملوث وعديم احليلة. ال يم ير  ا منحال رش  كن اعتباره وجود 

لإلنسان اخلالص إال برفض نفسه، والعثور عىل حياة جديدة يف أحضان كيان مجاعي 
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ا. وازدراء النفس هذا س، سواء كان هذ الكيان كنيسة، أو أمة، أو حزب  لد مشاعر تظل و  ي مقد 

 يف حالة اشتعال دائم.

61 

ف أن يستمد  ف أن يشعر بالنقص وفقدان الثقة. ال يستطيع املتطر  الثقة من قدراته قدر املتطر 

ر هلا، ولكنه جيدها يف االلتصاق املتشنج بالكيان الذي احتضنه. الذاتية، أو من نفسه التي تنك  

ف يف هذا االلتحام ما حيفزه عىل الوالء األعمى الذي يشبه التدين، كام أنه جيد فيه  جيد املتطر 

ف هيدف، هبذا الوالء األعمى،  يف الدرجة األوىل أن حيافظ نبع اخلري والقوة وبرغم أن املتطر 

ا حي سة التي اعتنقهاعىل بقائه إال أنه قادر عىل أن يعد  نفسه جندي  . واملتطرف 124مي القضية املقد 

ه، أن دور استعداد للتضحية بحياته لكي يثبت لنفسه، ولآلخرين، أن هذا بالفعل هو عىل

 !يضحي بحياته؛ ليثبت أمهيته

ف مؤ من أن القضية التي اعتنقها قضية مثالية أبدية، صخرة من الغني عن الذكر أن املتطر 

تبقى صامدة عىل مر  العصور. ومع هذا فشعوره بالثقة مستمد من التحاق املتشنج بالقضية، 

ف إنسانا متمسكا باملبادئ.  ال من كون القضية سامية بالفعل. من هنا ال نستطيع أن نعد  املتطر 

ها، ولكن حلاجته امللحة إىل يشء يتمسك به. إنه يعتنق قضية ما ال بسبب عدالتها أ و سمو 

ف أي قضية يعتنقها  قضية مقدسة. يعد  املتطر 

                                 
الوجود، ومل يكن عندي أدنى شك أهنم املخلصون من  يف واة كل خريالرشحية، واعتقادها نا فكل ما مىض كان داعي ا لالنسجام مع هذه إذ  »يقول عبداّلل ثابت:  124

ا بأن أضوعثاء الدنيا ومن جحيم اآلخرة، فمن يستطيع أن خيلصني من وحديت وج ي بكل يشء ألجله، وأن أكون معه وله فيام أريد، ح  حيم عائلتي فسيكون جدير 

م يل ال فكيف وهو  .87، مرجع سابق، ص 20اإلرهايب  «نه!واإلخاء واحلب، وكل ما حرمت مطمأنينة والسعادة خيلصني من الدنيا ليأخذين إىل اّلل، ويقد 
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ليس باإلمكان إبعاد املتطرف عن قضيته باملنطق والنقاش. خيشى املتطرف أنصاف احللول، 

سة. وبرغم ذلك  ومن ثم يستحيل إقناعه بأن خيفف من حدة إيامنه املطلق بعدالة قضيته املقد 

سة أخرى. ال يمكن  فهو سة إىل قضية مقد  ال جيد صعوبة يف القفز، فجأة وبقوة، من قضية مقد 

ف ولكن يمكن حتويله إىل قضية أخرى. إن التحاق املتشنج بقضية ما هو العامل  إقناع املتطر 

 اجلوهري، وليس نوعية القضية التي يتبناها.

62 

املتطرفني يف حركة  ىل طريف نقيض مععىل الرغم من أن املتطرفني يظهرون كام لو كانوا ع

ا، يف حقيقة األمر، يقفون، متزامحني، يف زاوية واحدة. إن  مجاهريية أخرى، إال أهنم مجيع 

الفرق احلقيقي ليس بني خمتلف أنواع املتطرفني، ولكن بني املتطرفني واملعتدلني: هؤالء 

ىل بعض بشك، وهم عىل يظلون متباعدين ويستحيل أن يلتقوا، ينظر املتطرفون بعضهم إ

طرف استعداد لالشتباك واملواجهة. ومع ذلك، فهم جريان، بل إهنم أعضاء يف أرسة الت

هبا متطرف نحو متطرف آخر شبيهة بالكراهية بني اإلخوة.  الواحدة. والكراهية التي حيس  

ف أن يتحول إىل الفاشية، أو الوطنية املتطرفة، أو الكاث وليكية، من األسهل عىل شيوعي متطر 

 يتحول إىل ليربايل معتدل.  من أن

ا  إن نقيض املتدين املتعصب ليس امللحد املتعصب، ولكن املتشكك الذي ال يتخذ موقفا حمدد 

امن الدين، امللحد متدين من نوع ما؛ ألنه يعتنق اإلحل . وامللحد 125اد كام يعتنق املرء دينا جديد 

                                 
125 Fedor Dostoye Yesky, the Idiot, Partiv, chp, p. 7. 
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لحدين يكف العامل عن اإليامن باّلل فإن امل يتبع مبدأه بحامسة وقوة. يقول رينان: )عندما

ف ليس 126«سيكونون أشد الناس تعاسة . ومن املنطلق نفسه، نجد أن نقيض الوطني املتطر 

اخلائن، بل املواطن املنطقي املعتدل الذي حيب احلارض، وال يتطلع إىل االستشهاد واملغامرات 

ا ما يكون اخلائن متطرفا   ؛ينحاز إىل العدو –ايل أو الرجعي الراديكمن النوع  –البطولية. كثري 

ليسارع يف حتطيم العامل الذي يكرهه. وأكثر اخلونة، خالل احلرب العاملية الثانية، كانوا 

د )يبدو أن هناك خيطا رفيعا يفصل بني القومية العنيفة املتطرفة  ينتمون إىل اليمني املتشد 

 . 127واخليانة(

أن الروابط التي جتمع بني الرجعي والراديكايل أكثر ونحن الذين عارصنا مدة هتلر، ندرك 

ا منهام بالليربايل أو املحافظ.  من الروابط التي جتمع أي 

63 

سة، أو الذي وجد نفسه، فجأة، بال  ف الذي هجر قضيته املقد  من املستبعد أن يستطيع املتطر 

أخرى، شأنه  قضية أن يتأقلم مع وجود فردي مستقل. األغلب أنه سيصبح باحثا عن قضية

 جمان ا. شأن املسافر املفلس الذي ينتظر مرور سيارة حتمله

ج  ا وغريإن الوجود الفردي حتى عندما يكون ذا معنى يبدو، يف عني املحيط، تافه    جم 
، أشبه د 

ما يكون باخلطيئة. يرى املحيط يف التسامح عالمة الضعف والسطحية واجلهل، ويظل 

التي ال جتيء إال باالستسالم الكامل، بااللتحام، قلب ا وقالب ا، متعطشا إىل تلك الثقة املطلقة 

                                 
126 Ernest Renam, op. cit, Vol. V, p. 159. 

127 Harold Ettlinger, the Axis on the Air. (Indiana polis: Bobbs – Merill company, 1943, p. 39. 
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بعقيدة وبقضية. وال هتم هنا طبيعة القضية بقدر ما هيم أن يلتصق هبا ويتواصل مع أتباعها. 

سة ضد قضيته السابقة رشيطة أن تكون  بل إننا نجده عىل استعداد لالنضامم إىل حرب مقد 

لتسامح تعد  عقيدهتا احلقيقة األوىل واألخرية. كان احلرب شاملة متطرفة بعيدة عن ا

املتطرفون السابقون يف أملانيا واليابان املهزومتني أشد جتاوبا  مع الدعوة الشيوعية والدعوة 

الكاثوليكية املتعصبة، فهم مع التعاليم التي تنادي باحلياة الديمقراطية. ونجاح الشيوعي، 

بقدر ما يعتمد عىل بذرة التطرف الذي يوجد يف نفوس  هنا ال يعتمد عىل أساليبها الفاعلة

املتطرفني السابقني يف اليابان وأملانيا. إن الذين يدعون إىل الديمقراطية ال يستطيعون تقديم 

ا متامسكا يستطيع املرء أن يذوب فيه. تستطيع  سة يمكن االلتحام هبا، وال مجهور  قضايا مقد 

ناء احلرب اليابانيني إىل شيوعيني متطرفني يف الوقت روسيا الشيوعية بسهولة، أن حتول سج

ل إىل  الذي تعجز فيه الدعاية األمريكية، مهام كان ذكاؤها وتطورها، من أن تقنعهم بالتحو 

 ديمقراطيني يعشقون احلرية.

 احلركات اجلامهريية واجليوش

64 

 وجوه الشبه من املفيد، هنا، قبل أن نغادر موضوع التضحية بالنفس، أن نلقي نظرة عىل

يف  والفوارق بني احلركات اجلامهريية واجليوش، وهي املشكلة التي سبق لنا التطرق إليها

 من هذا الكتاب.  «37»، وقسم «35» قسم
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تنظيامت مجاعية: كل منهام  شكل من احلركات اجلامهريية واجليوإن وجوه الشبه كثرية: 

بالنفس، والطاعة العمياء، والوالء  ضحيةيسلب الفرد استقالله ومتيزه: كل منهام يتطلب الت

املطلق: كل منهام يستعني باخليال واألوهام للتحفيز عىل املغامرة والعمل اجلامعي )راجع 

؛ وكل منهام يصبح ملجأ للفرد املحبط الذي ال يستطيع أن يتحمل وجوده («47»قسم 

ا من  املستقل. بوسع تنظيم عسكري، كالفرقة األجنبية يف اجليش الفرنيس، أن جيتذب كثري 

العنارص التي تستهوهيا احلركات اجلامهريية. ومن املالحظ أن ضابط التجنيد العسكري، 

بحرية  والناشط الشيوعي، والداعية التبشريي، يصيدون األسامك من البحرية نفسها:

 املحبطني.

جليش إىل هيدف ا ومع ذلك، فإن هناك فروقا جوهرية بني اجليوش واحلركات اجلامهريية: ال

ا للخالص. صحيح أن بإمكان سلطة قمعية وال يشكل طريق   ؛أسلوب جديد للحياةإجياد 

ما أن تستخدم اجليش هراوة لفرض أسلوب جديد من احلياة عىل الذين يرفضون هذا 

األسلوب، إال أن اجليش، يف األساس، أداة للحفاظ عىل نظام قائم أو أداة لتوسعه، سواء 

ا. واجليش أداة يمكن أن تفعل، بالتجنيد ويمكن أن حتل بالترسيح. كان النظام قديام  أ و جديد 

إال أن احلركة اجلامهريية تعد  نفسها منظمة أبدية، واألعضاء الذين ينضمون إليها ينضمون 

مدى احلياة. إن اجلندي السابق حمارب قديم، وقد يكون بطال، أما املؤمن الصادق السابق 

لتقوية احلارض ومحايته ومد  نطاقه، أما احلركة اجلامهريية فهدفها فمجرد خائن. اجليش أداة 

نسف احلارض، وهي مسكونة هباجس املستقبل، األمر الذي يمنحها الكثري من العزيمة 

والقوة. وعندما تبدأ احلركة اجلامهريية يف االنشغال باحلارض، فمعنى هذا أهنا حققت هدفها. 
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وتتحول إىل كيان مؤسيس، كنيسة منظمة، أو حكومة، أو  يف هذه املرحلة ينتهي كوهنا حركة،

ا ما يكون من إنتاج حركة  ل(. حيمل اجليش الشعبي الذي كثري  جيش )من اجلنود والعام 

سة.  مجاهريية بعض خصائص هذه احلركة: اخلطاب املثري، والشعارات امللتهبة والرموز املقد 

لعقيدة واحلامسة بل بفضل التدريب إال أنه، كأي جيش آخر، حيتفظ بتامسكه ال بسبب ا

 املستمر والضبط وأخوة السالح. بعد مدة، يفقد اجليش الشعبي سامت احلركة اجلامهريية

ا باحلارض، وبام يتيحه من ملذات ومتع، شأنه شأن اجليوش كلها.  ويصبح جيشا مولع 

 يعتمد يتعامل اجليش، بوصفه أداة من أدوات احلارض، أساسا مع األهداف املمكنة، وال

سة فإن باإلمكان إقناعه  قادته عىل وقوع معجزات، حتى عندما حيمل اجليش عقيدة مقد 

بقبول حلول وسط. يعرف اجليش أنه من املمكن أن هيزم ويعرف، من ثم، كيف يستسلم. 

من الناحية األخرى، نجد أن قائد احلركة اجلامهريية يشعر باحتقار هائل للحارض، بكل 

وحياول أن يتجاوزها باإليامن باملعجزات. ويصل  ،حقائق اجلغرافيا واملناخحقائقه، بام فيها 

احتقاره للاميض أوجه عندما يزداد املوقف الذي يواجهه خطورة. إنه عىل استعداد لتدمري 

 يستسلم. بالده وشعبه قبل أن

تنبع التضحية بالنفس داخل جيش ما من االنقطاع للواجب، من اخليال واألوهام، من 

ح اجلامعية، من التدريب والتمرين، من اإليامن بالقائد، من املغامرة، والتعطش إىل الرو

املجد. وهذه األدوات، عىل خالف أدوات احلركات اجلامهريية، ال تنبع من احتقار احلارض 

وكراهية النفس، وباإلمكان تفعيلها دون حاجة إىل جو مشحون بالتوتر. إن اجلندي 

ل إىل جندي، وليس العكس وروح التضحية عند اجليش و  املتطرف، عادة، متطرف حت



113 

 

)لوكان بوسعنا، بالفرار من  :دقة كلامت قائد عسكري عندما اكتسح جيشه العدوتعكسها ب

هذه احلرب، أن نفر  من الشيخوخة واملوت، ملا وجدتني أقاتل هنا، ولكن مع وجود املوعد 

اد ضل أن نصمد ونقاتل، ونحقق األجمال نستطيع تفاديه، فمن األف الذي يطاردنا عىل نحو

 .128لرجال غرينا، ونظفر هبا نحن(

نظرة كل منهام يف  إن الفارق الذي يسرتعي االنتباه بني احلركات اجلامهريية واجليوش يتضح

 .إىل الغوغاء

، ويبدو ضعفهم خالل يل أن اجلنود )هم الذين يفقدون حياهتم بسهولةفيالحظ دي توكي

ينظر قائد اجليش إىل الغوغاء باعتبار أن جيشه سيصبح منهم إذا ما تفكك.  129أيام الثورة(

ن يلحظ نزعتها إىل التضحية الغوغاء النزعة إىل الفوىض والتخريب قبل أيف  وهذا القائد يرى

هم املادة اخلام لغد أفضل. بالنف س. يرى يف الغوغاء بقايا من بناء مجاعي هتدم، وال يعد 

مزيج من اخلوف واالحتقار: يستطيع أن يقمع الغوغاء، ولكنه ال وهكذا نجد أن موقفه 

يستطيع أن يستميلهم، أما قائد احلركة اجلامهريية فيستمد اإلهلام من املجموع ووجوهها 

امللتفتة إليه، ويعد زئري املجموع يف أذنيه صوت القدر. يرى يف الغوغاء قوة قاهرة حتت 

ها، وعن طريقها يستطيع تدمري اجليوش ترصفه، قوة يستطيع هو وحده التحكم في

، واحلارض كله، برغم قوته. يبدو وجه املجموع، يف نظر قائد احلركة وجها واإلمرباطوريات

ا من األعامق، وجها يستطيع أن خيلق العامل اجلديد.  قادم 

                                 
128 Homer, Iliad. 

129 Alexis de Tocqueville, Recollections (New York: Macmillan Company, 1896) p. 5. 
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 الفصل الرابع عرش: العوامل التي تشجع العمل اجلامعي

 الكراهية

65 

ا. جتتذب الكراهية الشخص من نفسه، الكراهية هي أكثر  دة شموال ووضوح  العوامل املوح 

ره من الشعور بالغرية والرغبة  اإلنجاز. يف  وتنسيه ما حوله، يومه ومستقبله، وحتر 

ق بالرغبة إىل االلتحام باألجزاء التي تشبهه؛ ا ال هوية له يتحر   وهكذا يصبح الشخص جزء 

ا شديد االشتعال نوا مجهور  ليكو 
يرى هاين أن ما ال يمكن حتقيقه باحلب عىل الطريقة و 130

 .131يمكن حتقيقه بالكراهية اجلامعية املسيحية

تستطيع احلركة اجلامهريية أن تبدأ وتنترش دون أن تؤمن باّلل، ولكنها ال تستطيع أن تفعل 

عادة، أن نقيس قوة احلركة اجلامهريية بمدى نجاحها  ،ذلك دون اإليامن بالشيطان. ويمكن

 إجياد شيطاهنا وجتسيده، عندما سئل هتلر عام  إذا كان من الرضوري إبادة اليهود قال: يف

اك عدو ملموس زال اليهود لكان علينا أن نخرتعهم... من الرضوري أن يكون هن )كال.. لو

. ويروي أف. إي. فوجيت قصة بعثة يابانية وصلت برلني سنة 132ال جمرد عدو مفرتض(

نازية. سأل فوجيت أحد أعضاء هذه البعثة عن رأيه يف هذه احلركة، م لتدرس احلركة ال1923

                                 
ني الفات واملناجزات بيا إىل قلبي بيت أهيل امليلء باملعايص والكفريات، ولتعود اخلض  غذه الرحلة وأكثر نقطة يف الكون بعدت من ه»... يقول عبد اّلل  ثابت:  130

ا، والنوم باملساجد، وسيعطيني  يبولعظيم ما  ،دجدي منوبينهم  من اإلقبال عىل هؤالء واإلدبار عن أهيل، حدثت... املسؤول عني عام أعيشه. فأمرين برتك البيت جمدد 

 .95مرجع سابق، ص  ،20اإلرهايب «. !فامتثلت ألمره وغادرت بيت أهيل ما أحتاجه من املال،

131 Heinrich Heine, Religion And Philosophy In Germany (London: Trubner & Company, 1882), p. 234. 

132 Hermany Rauschning, Hitler Speaks, (New York: G. p. putnam's Sons, 1940), p.234. 
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ل فكان جوابه: )إهنا رائعة. أمتنى أن توجد حركة مشاهبة يف اليابان، ولكننا ال نستطيع أن نفع

 .133ذلك: ألنه ال يوجد لدينا هيود(

ىل إن براعة الشخص الذي يعرف كيف يبدأ حركة مجاهريية ويطلقها، أو كيف يبقيها، تتج

يف معرفة كيف خيتار العدو املالئم بقدر ما تتجىل يف قدرته عىل اختيار العقيدة املالئمة ووضع 

الكرملني حتى هتدأ مدافع احلرب العاملية الثانية قبل أن يف  برامج لتنفيذها. مل يصرب املنظرون

ة. ومن ا للشيوعيوً يات املتحدة عىل وجه اخلصوص، عدخيتاروا الغرب الديمقراطي، والوال

املشكوك فيه أن أي مبادرات سلمية أو تنازالت كانت ستخفف من حدة اهلجوم العنيف 

 الذي أخذ ينصب عىل الغرب من الكرملني.

ولعل أفدح األخطاء التي ارتكبها تشانج كاي شيك كان فشله يف أن جيد العدو اجلديد املالئم 

ة احلرب العاملية الثانية. كان اجلنرال بعد أن اختفى جيش االحتالل الياباين من املرسح يف هناي

شديد الطموح، ولكنه كان يفتقر إىل الذكاء الذي يوضح له أن ما أبداه الصينيون من محاسة 

وترابط واستعداد للتضحية بالنفس ال ترجع إىل شخصه هو، بل إىل وجود الشيطان الياباين 

 املحتل.

66 

املتنافرة. بل إن هذه الكراهية يمكن أن توجد د العنارص ح  تستطيع الكراهية اجلامعية أن تو

ينخر قواه ويضعف مقاومته. لقد استطاع هتلر أن يستغل  رابطا مشرتكا مع عدو عىل نحو

                                 
133 Fritz August Vol 6t, unto caesar (New York: G. P, PutnamS Sons, 1938), p. 301. 
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كراهية اليهود، ال لكي يوحد أملانيا فحسب، بل ليضعف مقاومة دول تكره اليهود، مثل 

هية تطاع أن يستخدم كراالنهاية، فرنسا، كام اسيف  بولندا ورومانيا وهنغاريا، وحتى،

 الشيوعية بالطريقة نفسها.

67 

ي إىل غإن الرب رب واحد، والشيطان يف احلركات اجلامهريية شيطان واحد. وهنا لنا أن نص

الرتكيز عىل  يفيقول: إن عبقرية الزعيم تتجىل  هتلر، أعظم خبري يف طبيعة الشياطني، وهو

يظهرون كام لو كانوا  هذا العدو ين داخلعدو واحد عىل نحو )جيعل حتى اخلصوم املتنافر

. وعندما اختار هتلر اليهود شيطانا حلركته، فإنه عمد إىل ملء العامل كله تقريب ا 134كتلة واحدة(

ف فرنسا، وخلف خارج أملانيا باليهود أو عمالئهم: )خلف إنجلرتا يقف اليهود، وخل

املايض كان يف  شيطان واحد.ستالني، بدوره، آمن برضورة اختيار و 135الواليات املتحدة(

 هذا الشيطان الفاشية، ثم أصبح الرأساملية األمريكية. 

ئل هتلر عام إذا  يتمتع شيطان احلركة اجلامهريية بحضور دائم وقوي ال حدود له. وعندما س 

من املستحيل أن نبالغ يف  !ال !ال !كان يبالغ يف األمهية التي يضفيها عىل اليهود؟ أجاب: )ال

. وهكذا يصبح أي فشل داخل احلركة من فعل 136وى اهلائلة للعدو  اليهودي(ف القوص

 الشيطان، وأي نجاح حتقق فمن الشيطان وخمططاته. 

                                 
134 Adolph Hitler, Mein Kampf (Boston: Houghton Mifflin Company, 1943), p. 118. 

135 Quoted By Herman Rauschning, Hitler Speaks (New York: G. P. Putnam's Sons, 1940), p 234. 

136 Ibid. 
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ا، أن الشيطان املثايل ال بد  أن يكون أجنبي ا. ومن هنا فإنه ال بد، لكي تكتمل  ويبدو، ختام 

، بسهولة، أن يدفع اليهود الصورة من منح الشيطان املحيل أصوال أجنبية. كان بوسع هتلر

األملان بوصمة األجانب. وقد ركزت احلركة الروسية الثورية عىل األصول األجنبية 

)أحفاد األملان  األرستقراطيونرب . وخالل الثورة الفرنسية اعت  137الروسية ةستقراطيلال

ان والفرنسيني القدامى املتوحشني، أما الفرنسيون العاديون فكانوا أحفاد الروم

ان املنحدرين من الغزاة ( ويف أثناء الثورة اإلنجليزية اعترب امللكيون )من النورم138تحرضينامل

 .139األجانب(

68 

ب نا شاركوننا ح  ي ب. حقيقة األمر أننا نعد  منعادة، ال نبحث عن حلفاء عندما نحنحن، 

ا، نبحث عن حلفاء عندما نكره.   منافسني ومعتدين، إال أننا، دوم 

من طبيعة األمور أنه جيب أن نبحث عن آخرين يقفون معنا عندما تكون لدينا ظالمة 

حري  هو أنه حتى أن اليشء امل   إالمرشوعة جتعلنا نتوق إىل االنتقام من أولئك الذين ظلمونا. 

تصبح  عندما ال تنبع كراهيتنا من ظالمة واضحة وال تقوم عىل أساس، فإن احلاجة إىل حلفاء

ا. إن الكراهية غري املنطقية هي التي تدفعنا إىل االنضامم إىل أولئك الذين يكرهون ح  أشد  إحلا

 كام نكره، وهذا النوع من الكراهية هو الذي يتحول إىل عامل فاعل من عوامل الوحدة. 

                                 
137 Crane Brinton, the Anatomy of Revolution (New York: W. w. Norton & Company, Inc., 1938) p. 62. 

138 Ibid. 

139 Ibid. 
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ل إىل عامل توحيد إهنا تعبري عن حماولة  ؟من أين تأيت هذه الكراهية غري املنطقية وملاذا تتحو 

جانبنا إلخفاء شعورنا بالنقص، أو بقلة أمهيتنا، أو بالذنب، أو بأي عيوب أخرى  يائسة من

تنبع من داخلنا. يتحول احتقار النفس، هنا كراهية لآلخرين، مع حماولة مستميتة إلخفاء 

ل هو أن نجد أكرب عدد ممكن  ل. من الواضح أن أكثر الطرق فاعلية لتحقيق التحو  هذا التحو 

يكرهون كام نكره. نحتاج هنا إىل قدر كبري من التوافق، وجهدنا من األشخاص الذين 

لتحقيق هذا التوافق ال يتعلق بنوع العقيدة التي نبرش هبا، بل بالكراهية غري املنطقية التي نود 

 أن تعم  اجلميع. 

حتى عندما تكون هناك ظالمة مرشوعة، فإن كراهيتنا ال تنبع من الظلم الذي مسنا بقدر ما 

ن، بعبارة أخرى من احتقارنا أنفسنا. عندما نشعر بإحساسنا بالعجز والفشل واجل ع منتنب

بالتفوق عىل أعدائنا فإننا نعاملهم باحتقار، وربام بيشء من الشفقة، ولكننا ال نكرههم. إن 

العالقة بني الظلم والكراهية ليست واضحة ومبارشة، كام يتضح لنا من احلقيقة التي تثبت 

ا ما حيدث عندما يظلمنا أن الكراهية ال ، نحو الظاملني. كثري  تي يبعثها الظلم ال توجه، دائام 

ل كراهيتنا إىل شخص آخر، أو مجاعة أخرى ال عالقة هلا باألمر، من السهل  شخص أن تتحو 

 ي ضد )جتار احلروباستثارة الروس الذين يعانون القمع عىل يد بوليس ستالني الرس  

ألملان الذين شعروا بالظلم الذي أوقعته هبم معاهدة فرساي بإبادة الرأسامليني(؛ وقد انتقم ا

جنوب أفريقيا إىل ذبح اهلندوس؛ يف  اليهود؛ وعمد الزولو الذين كان البوير يضطهدوهنم

الواليات املتحدة إىل  وجلأ رعاع البيض الذين حيتقرهم األرستقراطيون البيض يف جنوب
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ا؛ ألنه جيعل الشخص ينط. إن احتقار النفس يولد )أ140شنق السود وي كثر النزعات إجرام 

 .141تدينه هو، وتظهر عيوبه(ي عىل كراهية قاتلة للحقيقة الت

69 

ع من الظالمة تتضح لنا احلقيقة التي تقول: إن الكراهية تنبع من احتقار النفس أكثر مما تنب

 ص العالقة احلميمة بني الكراهية وتأنيب الضمري.ح  املرشوعة عندما نتف

توجد طريقة أكثر فاعلية لكره شخص ما من إيقاع ظلم فادح هبذا الشخص. إن كون ال 

مما لوكنا نملك  اآلخرين يملكون ظالمة حقيقية تدعوهم إىل كرهنا جيعلنا نكرههم أكثر

هم. ونحن ال نجعل الناس متواضعني وديعني نادمني عىل ترصفاهتم  ظالمة حقيقية ضد 

جح أننا سنثري فيهم مشاعر الكربياء والعدوانية. إن عندما نكشف هلم عن ذنوهبم: األر

شعورنا أننا عىل حق مطلق ال يعدو أن يكون ضجة عالية نحاول أن نفرق فيها شعورنا 

 املرتسخ بالذنب الكامن يف أعامقنا.

هناك شعور بتأنيب الضمري خلف كل الكلامت واألفعال املتعالية عىل اآلخرين وخلف كل 

 م عن النفس.إعالن عن الرضا التا

70 

                                 
 انتقموا من املحرقة األملانية بصب جام غضبهم عىل الفلسطينيني )املرتجم(. اإلرسائيلينييمكننا أن نضيف هنا أن  140

141 Pascal, Pensees. 
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النقيض، فنحن  املزيد من الوقود عىل كراهيتنا عندما نظلم الذين نكرههم. وعىل نصب  

 عندما نتعامل مع العدو بتسامح نضعف من كراهيتنا له.

71 

أكثر الطرق فاعلية خلنق تأنيب الضمري إقناع أنفسنا واآلخرين أن الذين أخطأنا بحقهم هم، 

بالعقل، خملوقات رشيرة تستحق أقىص العقوبات، بام فيها اإلبادة. ليس بوسعنا أن نشفق 

ونضطهدهم وإال عىل الذين ظلمناهم، وال أن نترصف إزاءهم بحياء. ال بد  أن نكرههم 

 ا أمام احتقار النفس.ح  توأبقينا الباب مف

72 

ا بالذنب عندما تتسع اهلوة بني تعاليم دينهم وواقعهم امليلء  يعاين أتباع األديان السامية شعور 

ل إىل كراهية سافرة.  باملعايص. وعندما يدخل التطرف الصورة، فإن الشعور بالذنب يتحو 

املذهب نفسه سامي ا، كلام  انوهكذا نجد أنه كلام ازداد التطرف عند أتباع مذهب ما، مهام ك

 نام لدهيم الشعور بالكراهية.

73 

ا. يصعب علينا أن نكره  إن كراهية عدو لديه جوانب طي بة أسهل من اختيار عدو سيئ متام 

ا. خالل احلرب العاملية الثانية، كانت لدى اليابانيني ميزة  ا تام  أولئك الذين نحتقرهم احتقار 

عىل الغرب، إذ كان اليابانيون معجبني بالغربيني أكثر مما كان الغربيون معجبني هبم، وهلذا 

ة مل توجد عند الغربيني. وقدرة األمريكيني عىل فقد كان بوسعه م كراهية الغربيني بحد 
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. إن كراهية األجانبشعورهم بالتفوق عىل كل  الكراهية أقل من قدرة غريهم بسبب

ا من أي  143أو الرئيس روزفلت 142خر )الرئيس هوفرآأمريكيا  األمريكي مثال( أكثر عنف 

الالفت للنظر أن اجلنوب املتخلف يف  نحو األجانب. ومن كراهية يمكن أن يشعر هبا

الواليات املتحدة يشعر بكراهية األجانب بدرجة ال توجد يف بقية البالد. وعندما يبدأ 

األمريكيون يف كراهية األجانب من أعامقهم، فسوف يكون هذا بمنزلة اعرتاف بأهنم فقدوا 

 . 144إيامهنم بتفوق أسلوهبم يف احلياة

ضح يف نزعتنا إىل تقليد من نكرههم. وهكذا نرى أن كل ية يت  إن امتزاج اإلعجاب بالكراه

يناسب شيطاهنا املختار. مارست املسيحية يف عنفواهنا  حركة مجاهريية تصوغ نفسها عىل نحو

سلوكا شبيها بسلوك املسيح الدجال. ومارس اليعاقبة يف فرنسا كل رشور الطغيان الذين 

 ما يمكن أن حيققه االحتكار الرأساميل. وقد ثاروا عليه. وحققت روسيا السوفييتية أقىص

 . 145جعل هتلر من كتاب )بروتوكوالت حكامء صهيون( نموذجا اتبعه وطبقه بكل تفاصيله

ا، إىل صياغة أنفسهم عىل شكل ظامليهم.  من املفزع حقا أن نلحظ كيف يعمد املظلومون، دوم 

ومرجع ذلك أن الذين لدهيم  وما يقال من أن الرش  يبقى حتى بعد أن يذهب فاعلوه صحيح،

                                 
ي الكساء عهده حصل االهنيار يف م( و1932 – 1929م( رئاسة الواليات املتحدة بني سنتي )1964 – 1874توىل هريبرت هوفر ) 142 م  االقتصادي الشامل الذي س 

 العظيم )املرتجم(.

م( الرئاسة بعد هوفر وكان الرئيس األمريكي الوحيد الذي انتخب ثالث مرات، ومتكن عن طريق سياسات مالية  1945 – 1882توىل فرانكلني روزفلت ) 143

 الثانية ويعد  من أعظم الرؤساء األمريكيني )املرتجم(. وقاد الواليات املتحدة خالل احلرب العاملية ،مبتكرة من القضاء عىل الكساد

 (؟2001هل بقي هذا املوقف األمريكي من األجانب بعد تفجريات سبتمرب ) 144

 )املرتجم(. !اح  سؤال أتركه مفتو

145 Herman Rauschning. Hitler Speaks (New York: G. p. Putnam's sons, 1940) p. 235. 
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سبب لكراهية الرش يشكلون أنفسهم عىل شاكلته، ومن ثم يديمون وجوده. من الواضح، 

إذا، أن تأثري التطرف يتجاوز بكثري حدود قدراته، من خالل الدعوة إىل الرش ونرشه، يصور 

امل القديم عن املتطرف العامل كله عىل مثاله. لقد وضعت املسيحية املتطرفة بصامهتا عىل الع

طريق احتضان أتباع جدد وعن طريق دفع أعدائها الوثنيني إىل املزيد من القسوة. وقد فرض 

هتلر نفسه عىل الدنيا بنرش النازية وبإجبار الديمقراطيات عىل أن تصبح متطرفة وقاسية. 

 وروسيا الشيوعية تصوغ كال  من أعدائها وأصدقائها عىل مثاهلا. 

أهنا، عىل املدى  عن نفسها، إال   هية وسيلة سهلة لتحفيز مجاعة ما للدفاعوهكذا نرى أن الكرا

ا يف البداية القيم التي كن   البعيد، ذات ثمن باهظ، ونحن ندفع هذا الثمن عندما نتخىل عن

 ندافع عنها، أو عن بعضها. 

ل: متكن هتلر، الذي أدرك عنرص اإلعجاب يف الكراهية، من الوصول إىل استنتاج مذهل، قا

ة، وأن تستحقها. هذه  إنه من الرضوري للحركة النازية أن تستثري كراهية أعدائها احلاد 

ق النازية: )إن أصدق دليل عىل قيمة النازية وصدق  الكراهية، يف رأيه، هي الدليل عىل تفو 

( عقيدهتا وقوة إرادهتا هو العواء الذي تقابل  .146به من جانب العدو 

74 

                                 
146 A dolph Hitler, op. cit, p. 351. 
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نتيجة معرفتنا بقلة أمهيتنا، ال نرى أنفسنا أحط من البعض وأرقى  نحن، عندما نشعر بالظلم

من البعض، بل نرى أنفسنا يف احلضيض، وعندها نكره العامل كله ونصب جام غضبنا عىل 

 اخلليقة بأكملها.

إن املحبطني يشعرون بكثري من السعادة عندما يشهدون سقوط املحظوظني وفضائح 

هنيار الشامل وسيلة إلقامة اإلخاء بني اجلميع. الفوىض، االيف  املثاليني. يرى املحبطون

كالقبور، مكان يضمن املساواة. إن شعور املحبطني املتحرق برضورة إجياد حياة جديدة 

ا قبل البدء يف بناء اجلديد. أن  ونظام جديد يغذيه االعتقاد أنه ال بد من هدم القديم متام 

 هو قائم، والتطلع إىل هناية العامل. تشوقهم إىل عهد جديد ميلء بكراهية كل ما

75 

بوسع الكراهية املتقدة أن متنح احلياة الفارغة معنى وهدفا. ومن هنا، فإن األشخاص الذين 

سة  يعانون تفاهة حياهتم يعمدون إىل البحث عن معنى جديد، ال عن طريق اعتناق قضية مقد 

 اجلامهريية للمحبطني حتقيق اهلدفني.فحسب، بل باحتضان ظالمات متطرفة. وتتيح احلركة 

76 

واإلحسان ليسا  قال باسكال: )الناس، بطبيعتهم، يكرهون بعضهم بعضا( وقال: )إن احلب

ا ح  اسكال صحي. وسواء كان ما قاله ب147ة مزيفة ختفي يف قاعها الكراهية(سوى صورة خارجي

أو مل يكن، فإنه يصعب علينا أن ننكر أن الكراهية عامل ال يغيب عن ترصفاتنا الفردية 

                                 
147 Pascle, op. cit. 
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واجلامعية. والكراهية نتيجة طبيعية الهنيار والئنا وعواطفنا وآمالنا. ومن الناحية األخرى، 

فإنه بوسعنا أن نستغل الكراهية لصنع الوالء واحلامس واألمل. قال مارتن لوثر: )عندما 

ر جحود أعدائي وقلة أشعر أ ن قلبي بدأ يربد، وأعجز عن الصالة بحرارة، أجلد نفيس بتصو 

راهية، وأستطيع أن ضب الصادق والكغوأعوانه.. عندها يمتلئ قلبي بال إيامهنم، أعني البابا

 يغضب ازداد لكام !وجادت مملكتك، ومتت إرادتك تبارك اسمك،»ء: أصيل بقوة ودف

 .148«لصالةل محاستيزادت 

77 

حد ذاهتام، حتى عندما يكونان نتيجة عوامل سامية خيلقان يف  إن الوحدة والتضحية بالنفس،

قدرة عىل الكراهية. حتى عندما يتحد الناس بقوة لنرش التسامح والسالم عىل األرض، فإنه 

 يشاركوهنم معتقدهم.  من املتوقع أال يشعروا بأي تسامح إزاء أولئك الذين ال

يف  عن النفس أن تكون هناك تضحية بالنفس أو التحام كامل ال يمكن من دون غربة

املجموع وهذه الغربية ختلق، كام سبقت اإلشارة، نزعة نحو املواقف املتطرفة، التي تشمل 

حميط الوحدة والتضحية يف  الكراهية احلادة. وهناك عوامل أخرى تساعد عىل نشوء الكراهية

علنا قادرين عىل القسوة، خالية من الرمحة يف بالنفس. إن االستعداد للتضحية بالذات جي

اعتقاد شائع أن املؤمن الصادق، واملتدين بصفة خاصة، هو إنسان  مواجهة اآلخرين. هناك

س وإذالهلا قد يقود إىل الغرور والكربياء. أن احلقيقة هي أن التخلص من النفمتواضع. إال 

                                 
148 Luther «Table Talk ،Number 2387 a – b» Quoted In Frantz Funck– Brentano Luther (London: Jonathan Cape Ltd. 

1939), p. 319. 
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ا من الصف وة املختارة، ملح األرض، نور العامل ينزع املؤمن الصادق إىل اعتبار نفسه واحد 

. 149العظيم املتسرت حتت رداء التواضع، الشخص الذي سريث األرض ويرث ملكوت السامء

يرفض االستامع إليه جيب أن  أنه يرى أن الذين ليسوا من عقيدته من األرشار، وكل من

 . 150هيلك

ا من جمموع،  فإننا ال نتخىل عن وهناك نقطة أخرى: عندما هنرب من أنفسنا ونصبح جزء 

املزايا الشخصية فحسب، بل من كل مسؤولية شخصية. ال يستطيع أحد أن يتوقع حدود 

ر من خماوفه وتردده وبقايا  القسوة والعنف التي يمكن أن يصل إليها اإلنسان عندما يتحر 

ولية الشخصية. عندما نصهر من األشياء التي تذهب مع ذهاب املسؤ أيالطيبة يف نفسه، 

جمموع احلركة اجلامعية، فإننا نعثر عىل حرية جديدة: حرية الكراهية والتخويف يف  لناالاستق

ا من  والكذب والتعذيب والقتل واخليانة دون خجل أو ندم. وهنا، بال شك، نجد جزء 

أن له  كيدوستويفسجاذبية احلركة اجلامهريية. نجد هنا )احلق يف االنتهاك( الذي يزعم 

كان هتلر حيتقر القسوة التي يامرسها شخص بإرادته املستقلة: )أي عنف . 151جاذبية ال تقاوم

 ال ينبع من قاعدة روحية صلبة سوف يكون مشوبا بالرتدد والشك. هذا العنف يفتقر إىل

 .152إال يف املوقف اجلامعي املتطرف( عنرص االستقرار الذي ال يوجد

                                 
149 Matthew 5. 

ا من اجلامعة املتطرفة:  150 يا إهلي.. أي جمد هذا الذي أنا فيه، فمن كل حرماين الذي مىض إىل جندي يف سبيل اّلل ، »يصف عبداّلل ثابت شعوره عندما أصبح واحد 

ن بني كل الطوائف، ومن الفرقة الناجية التي ينرصها اّلل  م التيخيطط ويعمل ويقدم ويؤخر إلقامة رشيعة اّلل بدولة جديدة. ها أنا بعد كل هذا من الطائفة املنصورة 

 .91، مرجع سابق ص 20اإلرهايب  «إىل النور، وحييوهنا بعد مواهتا دينها، وخيرجوهنا من الظلامت ستذهب كل الفرق عداها للنار، وأنا من الذين جيددون لألمة

151 Fedor Dostoyevsky, the Possessed, Part Ic, Chap. 6. 

152 Adolph Hitler, op. cit, p. 171 
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تيجة له. يقول رينان: إننا مل نسمع وهكذا نرى أن الكراهية، كام تكون وسيلة للتوحيد تكون ن

ويمكننا أن نضيف أننا مل نسمع بكنيسة رحيمة أو حزب  153أمة رحيمة واحدة منذ بدء اخلليقةب

ثوري رحيم. إن الكراهية والقسوة النابعني من األنانية ليسا بيشء مقارنة بالسم والقسوة 

 النابعني من التضحية بالذات.

من محاسة نبيلة كحب اخلالق، أو حب  الناشئوالدماء عندما نرى سفك الدماء والرعب 

ا، فإننا، عادة، ننسب هذه الفظائع  املسيح، أو حب األمة، والتعاطف مع املظلومني، وهلم جر 

إىل مسلك القيادة األنانية املتعطشة إىل السلطة. حقيقة األمر، إن الوحدة التي توجدها هذه 

ل النزعات النبيلة إىل واقع من الكراهية والعنف. إن احلامسة، ال مكر القيادة، هي التي حتو  

املجموع، وجعله قابال للتضحية  يفجتريد اإلنسان من فرديته، هو رشط أسايس لدجمه 

 !بالنفس، هو إىل حد كبري، جتريد له من إنسانيته. إن قبو التعذيب مؤسسة مجاعية

 التقليد

78 

ا دون انتشار  التقليد عامل أسايس من عوامل التوحيد. ال يمكن تصور جمموعة متالمحة متام 

أنامط السلوك املتشاهبة خالهلا. إن الوحدة التي تفخر احلركات اجلامهريية بتحقيقها تعود إىل 

التقليد بقدر ما تعود إىل الطاعة. والطاعة نفسها تتجىل يف تقليد النموذج، كام تتجىل يف أتباع 

 املبدأ.

                                 
153 Ernest Reman, History of the People of Israel (Boston: Little, Brown, Company, 1888 – 1846), Vol 1 – p. 130. 
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ا، إال أهنا قد تكون أقوى عند عىل الرغم من أن القدرة عىل التق ليد موجودة عند الناس مجيع 

البعض من البعض اآلخر. والسؤال املطروح هنا يتعلق باملحبطني. هل هناك عالقة بني 

اإلحباط واالستعداد للتقليد؟ هل يصبح التقليد، عىل نحو أو آخر، وسيلة للفرار من 

 ؟املشكالت التي حتارص املحبطني

م الرئيس األساسية شعورهم بعيوب أنفسهم وانعدام فاعليتها. وهدفه إن مشكلة املحبطني

س املكروهة واملبدأ من جديد. حياول املحبطون حتقيق هذه الرغبة هو التخلص من هذه األنف

إما بالعثور عىل هوية جديدة أو حماولة القضاء عىل متيزهم الفردي وإخفائه، وكال هذين 

 اهلدفني يتحقق عن طريق التقليد. 

بقدر ما يقل رضانا عن أنفسنا بقدر ما تزيد رغبتنا يف أن نكون مثل اآلخرين. ومن هنا فنحن 

ننزع إىل تقليد الذين خيتلفون عنا أكثر من تقليد من يشاهبوننا. كام أننا نقلد أولئك الذين 

نعجب هبم، ال أولئك الذين نحتقرهم. إن ما نراه من نزعة للتقليد لدى املظلومني )السود 

 اليهود( هو أمر الفت للنظر. و

أن نصبح مثل  :إن حماولة التشويش عىل النفس وإخفائها ال تتحقق إال عن طريق التقليد

يف  اآلخرين بقدر ما يمكننا. إن الرغبة يف االنتامء إىل اآلخر هي، يف الوقت نفسه، رغبة

 اإلفالت من النفس. 

ا، نجد أن نقص ثقة املحبطني يف أنفسهم يشجع هم عىل التقليد. بقدر ما نفقد الثقة يف وأخري 

 اآلخرين. مصرينا بقدر ما يزداد استعدادنا لتقليد نامذجويف  أحكامنا
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79 

إن رفض النفس يف حد ذاته، حتى عندما ال يصاحبه بحث عن هوية جديدة يمكن أن يقود 

، تزيل العقبة إىل املزيد من التقليد. تفقد النفس املرفوضة قدرهتا عىل إثبات متيزها، ومن ثم

التي حتول بينها وبني التقليد. إن املوقف هنا ال خيتلف عن موقف األطفال، وعن موقف 

البالغني الذين ال يشعرون بأي متايز فيام بينهم، حيث يعني غياب الفردية املتميزة ترك العقل 

 مفتوحا أمام التأثريات القادمة من اخلارج.

80 

أمام التقليد. لوكان املهاجرون الذين قدموا إىل إن الشعور بالتفوق يقف حجر عثرة 

ا متميزين، صفوة املجتمعات التي قدموا منها، ملا كان باإلمكان أن  الواليات املتحدة قوم 

توجد واليات متحدة واحدة، بل خليط من مجاعات ثقافية وحضارية متنوعة. إال أن كون 

ا، وكانوا منبوذين معظم املهاجرين كانوا من قاع السلم االجتامعي ومن أ شد الطبقات فقر 

ا  ومرفوضني، يف أوطاهنم القديمة، هو الذي أد ى إىل امتزاج العنارص املتنافرة امتزاجا تام 

طرح هوية العامل القديم يف  سهال. لقد قدم املهاجرون إىل الوطن اجلديد برغبة صادقة

بقدرة فائقة عىل التقليد وعىل والوالدة من جديد يف حياة جديدة، وكانوا مزودين، تلقائيا، 

 .ديدتبني ما هو ج

لقد كان اختالف الوطن اجلديد عن أوطاهنم األصلية عنرص جذب ال تنافر: كانوا يتوقون 

ا كلام اتفق ذلك مع رغباهتم.  إىل هوية جديدة وحياة جديدة، وكلام كان العامل اجلديد خمتلف 
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اللغة عنرص جاذبية إضافية: تعلم لغة وبالنسبة إىل غري األنجلو/سكسونيني كان اختالف 

 جديدة يؤكد االعتقاد بأهنم يولدون من جديد.

81 

ا إىل احلل. نحن نقلد عندما ال تكون لدينا الرغبة أو  كثريا ما يكون التقليد طريقا خمترص 

القدرة أو الوقت لتطوير حل جديد. ومن هنا فإن املستعجلني يقدمون عىل التقليد أكثر من 

ين ال يوجد لدهيم حافز عىل االستعجال. وهكذا نجد أن التقليد عند املجموعة أولئك الذ

األوىل يقود إىل التامثل. وعندما نكون بصدد صهر أفراد يف جمموعة متالمحة يصبح التقليد 

ا مهام  يف عملية الصهر.  عنرص 

82 

لتلقائي، ينزع إىل إن التوحيد يف حد ذاته، وسواء كان سببه االقتناع أو القمع أو االستسالم ا

العسكري املرتابط يصبح أكثر  اجلهازيف  زيادة القدرة عىل التقليد. إن املدين الذي ينخرط

جمموعة متالمحة يف مدنيا، والشخص الذي يتم صهره  قدرة عىل التقليد، مما كان عليه يوم كان

لعل ما نلحظه عند يفقد ذاته املتميزة ويفقد معها القدرة عىل مقاومة التأثريات اخلارجية. و

الشعوب البدائية من نزعة إىل التقليد يرجع إىل كوهنم أعضاء يف قبائل وعشائر مرتابطة أكثر 

ر.  من كوهنم يف مرحلة بدائية من التطو 

احلركات اجلامهريية عنرص قوة وعنرص خطر يف  إن قدرة اجلامعة املتالمحة عىل التقليد تشكل

ع احلركة يف املجموع، إال أهنم يبقون عرضة للتأثريات يف الوقت نفسه. من السهل صهر أتبا
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ا يسهل إغراؤها وإفسادها. ومن  اخلارجية، وهذا ما خيلق االنطباع بأن املجموعة املتالمحة متام 

هنا نجد أن أدبيات احلركات اجلامهريية مليئة بالتحذير من تقليد النامذج األجنبية )واتباع 

ة(. )كل من يقل د األجنبي مناهجها الشيطانية. تعد  هذه األ دبيات تقليد األجانب خيانة ورد 

. تتبع كل 154يسمح بدخول العدو  من باب جانبي(هيني األمة، شأنه شأن اجلاسوس الذي 

الوسائل ملنع أي اتصال بني األتباع املؤمنني وبني غري املؤمنني. بل إن بعض احلركات 

ء؛ حتى يتاح لألنامط اجلديدة أن تستقر يف اجلامهريية تصل إىل حد أخذ أتباعها إىل الصحرا

 مؤثرات خارجية. أينفوسهم من دون 

إن احتقار العامل اخلارجي هو الوسيلة األكثر فاعلية ملنع أثر التقليد املخل بوحدة اجلامعة. إال 

أن احلركة اجلامهريية النشطة تصنع الكراهية يف منزلة تفوق االحتقار السلبي، والكراهية ال 

ا ما حتفز عليه. أما يف اجلامعات الصغرية املحاطة ببحر من األجانب حتول د ون التقليد وكثري 

والتي ترص عىل االحتفاظ بتميزهتا، فيمكن لالحتقار أن يعزهلا عن حميطها وأن يبقيها منطوية 

 عىل ذاهتا ال ترحب بأتباع جدد.

من املرونة والقدرة عىل التأقلم.  إن النزعة إىل التقليد متنح اجلامعة املتحدة املتامسكة الكثري

ر الرسيع  تستطيع هذه اجلامعة تبني التجديدات وتغيري التوجهات بسهولة متناهية. إن التطو 

ا عام  شهدته الصني من تطور بطيء  الذي شهدته كل من اليابان وتركيا املتحدتني خيتلف متام 

ا تستطيع أن تتبنى أساليب وتأقلم مؤمل مع العادات اجلديدة. إن روسيا السوفييتية امل تحدة متام 

                                 
154 Julien Benda, the Treason of Intellectuals. (New York: William Morrow Company, 1928), p. 39. 
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ا لروسيا القيرصية التي مل تصل إىل الدرجة نفسها من ح  مل يكن متا وطرقا جديدة عىل نحو

التامسك. كام أنه من الواضح أن الشعب البدائي الذي يتمتع بتنظيم مجاعي متامسك يستطيع 

تنظيامت قبلية وجمتمعية أن يتطور بسهولة، ال تتاح للشعب البدائي الذي ال يملك سوى 

 منهارة.

 اإلقناع والقمع

83 

إىل املبالغة يف تأثري اإلقناع بوصفه وسيلة لنقل األفكار وصياغة  –يف أيامنا هذه  –ينزع الناس 

ون الدعاية سالال ا ال مثيل لفاعليته. وهم، من املنطلق نفسه، يعزون ح  سلوك، ويعد 

هذا العرص إىل الدعاية، بحيث يف  امهرييةالنجاحات املذهلة التي حققتها احلركات اجل

 أصبحوا خيافون من الكلمة خوفهم من السيف.

إال أن الواقع يثبت أن كثريا من النجاحات الرائعة التي تنسب إىل تأثري الدعاية ال عالقة هلا 

بالدعاية. لو كان للدعاية هذه الفاعلية اخلارقة التي تنسب هلا لكانت األنظمة الشمولية يف 

وسيا وأملانيا وإيطاليا وأسبانيا ستبدو مقبولة إىل حد ما. كانت ستظهر متبجحة ومتعالية، ر

ولكن من دون الوحشية املرعبة التي مارسها البوليس الرسي ومراكز االعتقاالت 

واإلعدامات اجلامعية. احلقيقة أن هذه األنظمة كانت تعتمد عىل القمع أكثر من اعتامدها عىل 

 الدعاية.
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أن الدعاية، وحدها، ال تستطيع أن تشق طريقها إىل العقول التي ترفضها، وال تستطيع يبدو 

عىل املبادئ التي  أن تفرض عىل الناس مواقف جديدة كل اجلدة: وال تستطيع أن تبقيهم

كفروا هبا، تتغلغل الدعاية يف العقول املفتوحة هلا بالفعل، وبدال من أن تفرض آراء جديدة، 

ترسيخ اآلراء املوجودة يف هذه العقول وتطويرها. إن الدعائي املوهوب هو  فإهنا تعمل عىل

الذي يفجر العواطف واملشاعر التي كانت ختتمر يف عقول السامعني، وهو هبذا حياكي أعمق 

أحاسيسهم الداخلية. وهذا الدعائي ال حياول فرض آراء، ولكنه يسعى إىل إقناع الناس 

 وهنا من قبل. بصدق األشياء التي كانوا يعرف

إن الدعاية، وحدها، ال تنجح، عادة، إال مع املحبطني. جيد هؤالء أنفسهم حمارصين 

باملخاوف واألوهام التي حتول بني مداركهم وبني العامل اخلارجي، إهنم ال يستطيعون أن يروا 

ى إال ما كانوا يتخيلونه، وهلذا جتيء كلامت الدعائي الذي يدغدغ مشاعرهم، وكأهنا موسيق

تنبع من أنفسهم اخلفية. واملحبطون، يف احلقيقة، أقدر عىل التعرف عىل مشاعرهم يف 

 الكلامت املتزنة املنطقية. يف  الشعارات الضخمة والكلامت الكبرية اجلوفاء منهم عىل تبينها

إن الدعاية، وحدها، مهام كانت مؤثرة ال تستطيع أن تبقي عىل إيامن الناس بعد أن فقدوه. 

تعمد احلركات اجلامهريية عندما ترى أن الناس مل يعودوا مؤمنني هبا، كام كانوا من  ومن هنا

ةق   .155بل إىل إجبارهم باستخدام القو 

                                 
155 Nicclo Mach, Avelli, The Prince, chap. vi. 
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إن الكلامت أداة ال بد  منها لتهيئة األرض للحركة اجلامهريية. إال أنه عندما تبدأ احلركة 

ة، عىل الرغم من أهنا تظل أداة اجلامهريية نشاطها تفقد الكلامت الكثري من فاعليتها القديم

نافعة للحركة. عرب زلة لسان اعرتف الدكتور جوبلز خبري الدعاية الشهري أنه )ال بد  من 

. بل إن جوبلز يكاد 156إذا أريد هلا أن تكون فاعلة حقا(وجود سيف حاد يقف خلف الدعاية 

ا عندما يقول: )ال يمكن أن ننكر أن بوسعنا أن نحقق عن طريق الدعاية  يكون اعتذاري 

 .157ما ال نستطيع حتقيقه يف غياهبا( املؤثرة،

84 

عكس ما قد يتوقعه املرء، تصبح الدعاية هيستريية، وال عقالنية عندما تعمل جنبا إىل جنب 

 مع القمع، بخالف الوضع عندما تعتمد الدعاية عىل فاعليتها وحدها.

ا، حيتاجون إىل إيامن قاطع أن كل  من الذين اعتنقوا املبدأ اجلديد باقتناع، والذين ا عتنقوه قرس 

ل اإلرهايب يف نظر  هذا املبدأ وحده هو املبدأ الصحيح. من دون هذا اإليامن القاطع يتحو 

ون أرواحهم جمرد بضائع معروضة  ا سيعد  نفسه إىل جمرم، كام أن األتباع الذين تم ضمهم قرس 

 للبيع.

نفعله، ال عىل إقناع اآلخرين، وكلام ازداد وهكذا نجد أن الدعاية تساعدنا عىل تربير ما 

 شعورنا بالذنب ازدادت حاجتنا إىل الدعاية.

                                 
156 The Goebbels Diaries, (Garden city: Double day & company. Inc., 1948), p. 460. 

157 Ibid, p. 298. 
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85 

إن التطرف  إن املقولة التي تذهب إىل أن العنف يولد التطرف صحيحة، كأختها التي تقول:

ا ما يكون من املتعذر أن نعرف من الذي سبق اآلخر، العنف أو التطرف. يول   د العنف. كثري 

الذين يامرسون العنف، والذين خيضعون له، ينزعون إىل تطوير عقليات متطرفة. كل من 

يقول فريريرو عن إرهايب الثورة الفرنسية: )كلام سفكوا املزيد من الدماء ازدادت حاجتهم 

إىل اإليامن بمبادئهم باعتبارها احلقيقة املطلقة. هذا اإليامن هو، وحده، القادر عىل أن يغفر 

ه من جرائم، وعىل أن يبقي طاقتهم متأججة. إهنم مل يسفكوا كل تلك الدماء؛ هلم ما ارتكبو

ألهنم آمنوا بسيادة الشعب باعتبارها حقيقة دينية مطلقة، بل عىل النقيض، اعتربوا إيامهنم هبا 

. إن ممارسة العنف 158ي دفعهم إىل سفك الدماء الغزيرة(حقيقة مطلقة بدافع من اخلوف الذ

بل ألنه يقوي إيامنه  ،حسبف ق، ال ألن الرعب خييف اخلصوم ويسحقهمختدم املؤمن الصاد

ة. إن عمليات شنق السود التي كان يقوم هبا بعض البيض جنوب يف  وجيعله أكثر حد 

الواليات املتحدة مل تكن ترعب السود فحسب، بل كانت تغذي إيامن العنرصيني البيض 

يه.   وتقو 

حالة املقموعني، هناك ما يشري إىل أن الشخص الذي يمكن للقمع أن يولد التطرف، حتى يف 

ا ما يصبح متطرفا يف إيامنه باملبدأ اجلديد، شأنه شأن  أجرب بالعنف عىل اعتناق مبدأ ما كثري 

أن الذي »الشخص الذي آمن باملبدأ عن اقتناع، وربام أكثر منه. إن املقولة التي تذهب إىل 

                                 
158 Guglielmo Ferrero, Principles of Power (New York: G. P. Putnam's Sons, 1942), p. 100. 
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ح يف كل األحوال. يف الفتوح قديمة ال تصه سيبقى عىل آرائه الاستجاب برغم إرادت

قدامى. اجلديد ما مل يبده املسلمون ال اإلسالمية أبدى املسلمون اجلدد من احلامسة للدين

. إن العقيدة 159«استمراردينا يقوى ب»اجلدد  ح بفضل املسلمنيبويرى رينان أن اإلسالم أص

ركة، عندما تصبح احلركة قوية الحقة عىل بدء احلاملتطرفة يف كل احلركات تأيت يف مرحلة 

ا.  تستطيع فرض مبادئها باإلقناع والقرس مع 

ا، يملك قدرة ال جتارى عىل اإلقناع، ال يف  هكذا نجد أن القمع، عندما يكون عنيفا ومستمر 

التعامل مع البسطاء والسذج وحدهم، بل يف التعامل مع أولئك الذين يفخرون بنزاهة 

ا تعسفيا جيرب العلامء والكتاب مواقفهم الفكرية وصالبتها. ع ندما يصدر الكرملني قرار 

والفنانني عىل االعرتاف بأهنم ختلوا عن مبادئهم وارتكبوا أخطاء، فمن غري املستبعد أن متثل 

اعرتافاهتم حتوال حقيقي ا يف مواقفهم، ال جمرد مظاهر لفظية، إننا نحتاج إىل عقيدة متطرف 

 لتربير جبننا.

86 

حالة واحدة حلركة مجاهريية ذات أبعاد واسعة وتنظيم دائم متكنت من حتقيق ال تكاد توجد 

توريت، وهو مؤرخ اإلقناع وحده. يالحظ الربوفسور، ك. س. الما حققته عن طريق 

بميول مسيحية واضحة، أنه )مهام كان التناقض بني روح املسيح والقوة املسلحة، ومهام كان 

                                 
159 Ernest Reman, The Poetry of the celtic Races. (London: W. Scott ltd, 1896), Essay On Islamisim, p.97. 
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ا ما كانت  اريخ يقول لنا،فإن الت ،االعرتاف باحلقيقة مؤملا ببساطة إن القوة املسلحة كثري 

 . 160روح املسيح وحماها(العامل الذي نرش 

ا  كان السيف الدنيوي هو املسؤول عن جعل املسيحية دينا عاملي ا. متشى التبشري والغزو يد 

ا للغزو. ويف احلاالت التي فشلت فيها املسيحية يف  ا ما استخدم التبشري مربر  ا، وكثري  بيد 

 احلصول عىل دعم دولة ما، أو االحتفاظ هبذا الدعم، فإهنا مل تستطع حتقيق وجود واسع أو

ة يف ذا بقيت حمصوردائم. )واجهت املسيحية يف فارس ديانة وطنية تدعمها قوة التاج، وهل

ويف الفتوح اإلسالمية األسطورية كان الفتح، نفسه، هو العامل األسايس،  161أقلية صغرية(

أما احلصول عىل أتباع جدد للدين، فقد جاء يف املرتبة الثانية: )إن أكثر عصور اإلسالم 

ا كانت أيام قوته السياسية، ويف هذه األوقات استقبل اإلسالم الكثري من  املعتنقني ازدهار 

. مل تستطع حركة اإلصالح الربوتستانتي حتقيق أي تقدم، إال 162دد من خارج دائرته(اجل

عندما حظيت بدعم أمري حاكم أو سلطة حملية. قال ميالنشتون، أكثر مساعدي لوثر حكمة: 

انت ستبقى جمرد مبادئ عىل )دون تدخل السلطة السياسية ماذا كان سيحدث ملبادئنا؟ ك

بحر يف  فرنسا، غرقتيف  احلركة بقوة الدول، كام حدث وعندما اصطدمت هذه 163الورق(

 هيحالة الثورة الفرنسية كانت جيوش الثورة، ال أفكارها، ويف من الدماء، ومل تنهض ثانية. 

                                 
160 Kenneth Scott Latourette, The Unquench Able light, (New York: Harper & Brothers, 1941). p. 33. 

161 Kenneth Scott Latourette, A History of the Expansion of Christianity (New York: Harper & Brothers 1937) vol 1, 

p. 164. 
162 Charles Reginald Haines, Islam, as a Missionary Religion (London: Society For Promoting Christian Knowledge, 

1889), p. 206. 
163 Quoted by Frantz Funck. Brentano, op, cit. p. 260. 
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قال ديموريز عن  ،مل تكن املسألة مسألة عدوى فكرية. 164التي تغلغلت يف أوروبا بأكملها

 .165كان القرآن، وهم يشهرون السيوف س، كام لوالفرنسيني )كانوا يعلنون مبدأ احلرية املقد  

 الوقت احلارض، ال ينبع من قوة أفكارها، ولكن من كوهنا مدعومة يف وخطر الشيوعية،

 بجيش من أقوى جيوش العامل. 

يبدو أنه كلام كان أمام احلركة اجلامهريية خيار اإلقناع والقمع، فإهنا تنزع إىل اختيار القمع. 

جلامعة  166عبة ذات نتائج غري مضمونة. قال القديس األسباين دومينيكإن اإلقناع عملية ص

متهمة باهلرطقة. )عرب سنني طويلة رجوتكم بال جدوى، وكنت أعظكم برفق، وأنصحكم 

عندما ال تنفع الدعوة الرقيقة، فإن الرضبات »بالصالة والبكاء(. إال أن املثل األسباين يقول: 

رضبات، حيث فشلت الدعوة واحلكام... وستنفع ال قد تنفع. سوف أثري عليكم األمراء

 .167«الرقيقة

87 

هتا. عىل عال   ح  يقاف حركة مجاهريية بالقوة ال تصإن املقولة التي تذهب إىل أنه ال يمكن إ

تستطيع القوة أن توقف أشد احلركات حيوية وتسحقها إال أهنا لكي تتمكن من فعل ذلك، 

ا عنيفا  ال يفال بد  من وجود العقيدة عامال   مكن االستغناء عنه. إن استخدام القوة استخدام 

ا ال يمكن أن ينبع إال من عقيدة متطرفة. )كل عنف ال ينبع من قاعدة روحية صلبة  مطرد 

                                 
164 Gugilelmo Ferrero, The Gamble, (Toronto: Oxford University Press, 1939), p. 297. 

165 Crane Brinton, A Decade of Revolution (New York: Harper and Brothers, 1934), p.168. 

 م( وإليه ينسب املذهب الكاثوليكي املسمى باسمه والذي يركز عىل أمهية التبشري والتعليم. )املرتجم(.1221 – 1170عاش القديس دومينيك بني سنتي ) 166

167 «Dominic» Encyclopaedia Brittannica. 
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مكن أن يستند إال عىل مبدأ سيتصف بالرتدد وفقدان اهلدف. إنه يفتقر إىل الثبات الذي ال ي

يبقى  فردية أن يذهب إىل املدى املطلوب أو. وال يمكن لإلرهاب النابع من قسوة 168متطرف

د أن  املدة املطلوبة. مثل هذا العنف الفردي متقلب يتحكم فيه املزاج ويعرتيه الرتدد. )بمجر 

ترتدد القوة أو تقرتن بفرتات من التسامح، فإن املبدأ املطلوب طمسه سوف يعود املرة بعد 

س ال 169عاناه من اضطهاد(القوة نتيجة ما املرة، بل إنه سيستمد املزيد من  . الرعب املقد 

 الرتدد. يعرف احلدود، وال يعرف

فحسب، بل لكي  وهكذا يبدو أنه ال بد  لنا من إيامن متحمس، ال لكي نستطيع مقاومة القمع

 نستطيع ممارسته بفاعلية.

 التبشري؟يف  من أين تأيت الرغبة

88 

اهريية إىل نرش عقيدهتا يف جهات إن قوة العقيدة ليست العامل الرئيس الذي يدفع حركة مج

ا ما تكتفي بازدراء ا لعقائد األرض األربع: )إن األديان التي يؤمن هبا أتباعها بحامسة كثري 

، كام قال بيكون  170األخرى واحتقار أتباعها( ا عن قوة هائلة ال بد  كام أن التبشري ليس تعبري 

 . 171(يض وتغمر كل يشء، مثل طوفان عظيم)أن تف

                                 
168 Adolph Hitler, op. cit, p. 171. 

169 Ibid p. 171. 

170 Jacob Burckhardt, Force and Freedom, (New York: Pantheon Books, 1943), p.129. 

171 Francis Bacon, «of Vicissitude of thing. Bacons' Essays, Everyman's Library Edition (New York: E. p. Dutton & 

Company, 1932), p. 171. 
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الرغبة يف التبشري جتيء من شك عميق، من شعور بعدم الثقة يف صميم احلركة. يبدو أن 

ويمكن النظر إىل التبشري بوصفه حماولة عاطفية للبحث عن يشء مل نجده نحن بعد قبل أن 

يكون حماولة إلعطاء العامل شيئا نملكه بالفعل: إنه بحث عن إثبات هنائي قاطع أن احلقيقة 

هي، بالفعل، احلقيقة املطلقة الوحيدة. والتبشريي املتطرف يغذي إيامنه املطلقة التي نؤمن هبا 

رشعيته سوف هو عن طريق إقناع اآلخرين باعتناق عقيدته. واملذهب الذي تسهل مهامجة 

ا عىل التبشري. من املشكوك فيه أن حركة ال توجد يف عقيدهتا أشياء ص  يكون أكثر املذاهب حر

يتملكها ذلك الشعور الطاغي بأنه )ال بد من أن نضم إلينا  خيالية وغري عقالنية يمكن أن

ة من اهلوة بني  العامل، أو ندمر العامل(. كام أنه يمكن القول: إن تلك احلركات التي تعاين بشد 

العقيدة واملامرسة، وبعبارة أخرى، احلركات التي يتفشى فيها الشعور بالذنب ستكون األكثر 

رين. كلام ظهر عجز الشيوعية عن حتقيق منجزات يف روسيا، محاسة لفرض عقيدهتا عىل اآلخ

مبادئها األصلية وتعديلها، كلام زاد هجوم هؤالء القادة عىل  وكلام اضطر قادهتا إىل تغيري

الرقيق يف جنوب الواليات املتحدة أكثر  العامل غري الشيوعي حدة ووقاحة. أصبح مالكو

ا عىل نرش أسلوب حياهتم عندما أصبح  ح أن هذا األسلوب مل يعد مقبوال  من الواض إرصار 

عىل  التبشري بقضيته املقدسة فإن هذا دليليف  ا يفرط االقتصاد احلراحلياة العرصية. وعمد يف

 .172مل تعد ظاهرة ال حتتاج إىل بيان أن مزاياه وفاعليته

 العامل بوصفهام قة إىل السيطرة عىلقة إىل التبشري والنزعة املتحر  يمكن النظر إىل النزعة املتحر  

أعراضا ملشكلة خطرية يف صميم احلركة. ولعله من الصحيح أن املبرشين، والغزاة باسم 

                                 
ا يف العامل الرأساميل )املرتجم(. 172  لعل هذا بدأ حيدث مؤخر 
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ا من واقع ال يمكن حتمله يف  ؛جئني، يذهبون إىل الشطآن البعيدةالدين، شأهنم شأن الال هرب 

ا ما تتالقى، وختتلط، وتتبادل األ دوار فيام الوطن. والفئات الثالث، يف حقيقة األمر، كثري 

 بينها.

 القيادة

89 

اجلامهريية، فإنه من املؤكد  برغم األمهية البالغة التي نعلقها عىل دور القيادة يف صعود احلركة

ا ممكنا، أي ال  أن القائد ال يستطيع خلق الظروف التي جتعل صعود حركة مجاهريية أمر 

قياد والطاعة وشعور عميق يستطيع صنع احلركة من فراغ، ال بد أن يكون هناك توق إىل االن

بعدم الرضا عن األوضاع الراهنة قبل أن تظهر احلركة وتظهر قيادهتا. ويف غياب الظروف 

سة جذابة، فسيبقى بال أتباع.  املواتية فإن القائد، مهام كان موهوبا ومهام كانت قضيته املقد 

التي سمحت بظهور كانت احلرب العاملية األوىل، وما تالها، املسؤولة عن هتيئة الرتبة 

ا أو  لو احلركات البلشفية والفاشية والنازية. لو أن تلك احلرب مل تقم، أو تأخرت عقد 

 لكان مصري لينني وموسيليني وهتلر ال خيتلف عن مصري الكثري من املتآمرين يف عقدين،

القرن التاسع عرش، وهم الذين فشلوا يف حتويل االضطرابات واألزمات التي واجهوها إىل 

حركات مجاهريية شاملة. كان هناك يشء غائب عن الصورة: مل تكن اجلامهري األوروبية، 

ا يف احلارض، ومل تكن  حتى أحداث احلرب العاملية األوىل املفصلية، قد فقدت الثقة متام 

به يف سبيل حياة جديدة وعامل جديد. حتى القادة الوطنيون الذين عملوا مستعدة للتضحية 
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سة، كام حدث فيام بعد.  بفاعلية تفوق فاعلية الثوار مل يتمكنوا من جعل القومية قضية مقد 

 الوقت نفسه.  يف ظهرت القومية املتطرفة والثورية املتطرفة

ويف بريطانيا، بدورها، كان عىل القائد أن ينتظر حتى تنضج الظروف املواتية: لكي يستطيع 

ا يصل صوته  القيام بدوره. خالل الثالثينيات كان القائد املحتمل، ترششل، معروفا ومشهور 

ا بعد يوم. إال أن الرغبة يف اتباع القائد مل تكن موجودة. كان ال بد من االنتظ ار إىل الناس، يوم 

  .إىل أن جاءت األزمة وهزت البالد بعنف وأقنعت الناس برضورة اتباع القائد

هناك مدة من االنتظار، واالنتظار الطويل أحيانا، يف الكواليس قبل ظهور القادة الكبار عىل 

تاريخ احلركة. إن األحداث واملصادفات يف  حلظة تبدو لنا اللحظة املفصليةيف  املرسح

العوامل التي هتيئ املرسح قبل أن يظهر القادة ويامرسوا أدوارهم. )إن وسلوك اآلخرين هي 

األخرية يف يوم ميلء البطل الرئيس يف هناية يوم حافل يبدو كام لوكان املصادفة 

 .173باملصادفات(

90 

ا. من دون هذا القائد عندما يصبح املرسح جاهز   ا حمتوم  ا فإن ظهور القائد املوهوب يصبح أمر 

ج، بالرضورة، حركة ظروف نضجا ال تنتتولد احلركة اجلامهريية. إن أكثر الال يمكن أن 

خ احلركة.  مجاهريية، كام أن االنتخابات والترشيعات واملكاتب اإلدارية ال تستطيع أن تفر 

إىل قناة الثورة البلشفية. لو أنه مات يف  كان لينني املسؤول عن حتويل جمرى األحداث

                                 
173 John Morley, Notes on Politics and History (New York: Macmillan Company, 1914) , pp. 69 – 70. 
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م، لكان يف حكم املؤكد أن 1917يف طريقه إىل روسيا سنة  سويرسا، حيث كان يعيش، أو

ينضم قادة البالشفة إىل حكومة ائتالفية، ولكانت النتيجة مجهورية ليربالية تتحكم فيها 

حالة هتلر وموسوليني، تشري احلقائق، عىل نحو قاطع، أنه من ويف الطبقة البورجوازية. 

 اشية. دوهنام مل يكن من املمكن قيام النازية والف

( رضورة وجود قائد موهوب م1951الوقت احلارض )يف  بريطانيايف  وتثبت التطورات

لبلورة حركة مجاهريية. كان بوسع قائد كهذا، ترششل بنزعات اشرتاكية، عىل رأس حكومة 

حركة مجاهريية مندفعة، بدال من تنفيذها عىل  العامل أن ينفذ برامج التأميم اجلذرية يف جو

عن اإلثارة. كان بوسعه تصوير العامل الربيطاين يف دور املنتج البطويل الرائد  نحو ممل بعيد

يف عملية التصنيع، وكان بوسعه أن يرشح للربيطانيني أن دورهم الرئيس هو أن يظهروا 

للعامل كله، وال أمريكا وروسيا بالذات، ما يمكن ألمة متحرضة أن حتققه عندما تتحرر مما 

ارتبالك وهدر وجشع، وما يواكب الشيوعية من بريوقراطية وجهل يواكب الرأساملية من 

وختلف. كان بوسعه أن يبث يف دماء الشعب الربيطاين االعتداد واألمل اللذين كانا عونه 

 األكرب يف أحلك ساعات احلرب العاملية الثانية. 

اهات يتطلب األمر إرادة حديدية ورؤية لدى قائد استثنائي يمكن حتويل اآلراء واالجت

ي القوة وعظمتها.  السائدة إىل جمرى احلركة اجلامهريية. جيسد هذا القائد صدق املبدأ وحتد 

ويعرب عن النقمة املخزونة يف صدور املحبطني وجيد هلا التربيرات. ويشعل رؤى غد مرشق 

رائع: ليربر التضحيات يف احلارض العابر. ويبني مسارح اخليال التي ال بد  منها لضامن 
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حية بالذات والعمل اجلامعي. ويبني صورة جذابة للمجموع تساعد املحبطني عىل التض

 االنفالت من وجود فردي تافه بال معنى. 

ما هي املواهب الالزمة للقيام هبذا الدور القيادي؟ إن الذكاء اخلارق ونبل الشخصية 

ا فيها. ا مرغوب  ا رضورية، بل قد ال تكون أمور  الصفات التي تبدو  واالبتكار ال تبدو أمور 

اإليامن الذي ال يقبل نقاشا  ؛رضورية هي الشجاعة واالستمتاع بالتحدي؛ اإلرادة احلديدية

 ؛القدرة عىل الكراهية املتقدة ؛أنه وحده يمتلك احلقيقة املطلقة اإليامن بمصريه وسعد طالعه

 ؛هد الرائعة املثرية(احتقار احلارض، القدرة عىل حتليل الطبيعة البرشية؛ الولع بالرموز )املشا

معرفة شوق اجلموع إىل االلتحام  ؛الثقة املطلقة التي تصل حد االستخفاف بالعدالة واملنطق

بكيان مجاعي والذوبان فيه؛ القدرة عىل كسب والء جمموعة من املساعدين األكفاء 

 وهذه اخلصلة األخرية واحدة من أهم الصفات وأندرها. إن قوة القائد –واالحتفاظ به 

األسطورية ال تتجىل يف حتكمه يف اجلامهري الغفرية بقدر ما تظهر يف قدرته عىل السيطرة التامة 

عىل جمموعة صغرية من الرجال األكفاء. جيب أن يكون هؤالء الرجال شجعانا، معتدين 

بأنفسهم، أذكياء قادرين عىل حتقيق منجزات كربى، ومع ذلك كله جيب أن خيضعوا كلية 

وا هذا اخلضوع غاية املجد. إلرادة القائد  ، وأن يستمدوا اإلهلام منه وحده، وأن يعد 

وباستعراض الصفات السابقة نجد أهنا ليست عىل مستوى واحد من األمهية. أهم الصفات 

سة، وإدراكه أمهية  املطلوبة يف قائد احلركة اجلامهريية الشجاعة واإليامن املطلق بقضيته املقد 

، وأهم من ذلك القدرة عىل خلق والء أعمى عند جمموعة من قيام كيان مجاعي متالحم
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نتيجة عجزه عن إجياد مساعدين أكفاء يدينون  174اعدين الفاعلني. لقد فشل تروتسكياملس

ا عىل اجتذاب  ا عىل االحتفاظ بهله بالوالء املطلق. مل يكن قادر  احلب وال قادر 
. كام أنه كان 175

مل للفرد، والفرد املبدع بالذات. مل يكن يرى أن يعاين من مشكلة أخرى هي احرتامه الكا

لنجاح  الوجود الفردي املستقل يرقى إىل اخلطيئة، ومل يكن يعي أمهية التحام الفرد باملجموع

ا من األعوان  176ريية. ويف الصني متكن سن يات سناحلركة اجلامه )من أن جيذب عدد 

ا لد ا خياهلم برؤاه عن الصني اجلديدة وموجد  هيم روح الوالء والتضحية القادرين، مستثري 

ا تشانج كي شيك فيبدو، بخالفه، مفتقرا إىل كافة الصفات الرضورية177بالذات( قائد  يف . أم 

ا يتو 178. من الناحية األخرى، يبدو دجيولاحلركة اجلامهريية قع منه الكثري. أما قادة قائد 

األحزاب الشيوعية خارج روسيا فهم عاجزون، مع خضوعهم املطلق لستالني واملكتب 

السيايس، من الوصول إىل مستوى القادة، ويقترص دورهم عىل كوهنم من املساعدين 

األكفاء. ولكي تنجح الشيوعية حاليا يف أي دولة غربية فال بد  من ظهور أحد نقيضني: إما 

يبلور احلركة، وإما أن يقطع احلزب الشيوعي  تربز شخصية ستالني وتتجسد عىل نحوأن 

ا، لو كان لينني 179حيل صالته بروسيا، كام فعل تيتوامل ى الرأساملية والشيوعية مع  ، ويتحد 

                                 
 املكسيك )املرتجم(.يف  قريب ا من لينني وقد نفاه ستالني، ثم قام باغتيالهم( من أبرز قادة الثورة البلشفية وكان رفيقا  1940 – 1879كان تروتسكي ) 174

175 Angelica Balabanoff, My Life As Rebel, (New York: Harber, Brothers, 1988), p. 152. 

نة سي، وأسس جمهورية ( مؤسس الصين الحديثة، وقد أنشأ الحزب الوطني، وقضى على النظام األمبراطور1925 – 1866يعّد سن يات سن ) 176

 م، وظل حتى وفاته الحاكم الفعلي للصين )المترجم(. 1911
177 Frank wilson Price «Sun Yat – Sen» Encyclopaedia of Social Sciences. 

مة الفرنسية الحكوم( حركة فرنسا الحرة على إثر استسالم فرنسا في الحرب العالمية الثانية وترأس  1970 – 1890قاد الجنرال شارل ديجول ) 178

 )المترجم(. 1969م وتولى رئاستها حتى استقال سنة  1959م( وأسس الجمهورية الخامسة سنة 1964 – 1944المؤقتة )
وأسس الحزب  م( حركة المقاومة اليوغسالفية ضد االحتالل األلماني في الحرب العالمية الثانية1980 – 1892قاد المارشال جوزف بروزتيتو ) 179

 قاده، ثم نأى بنفسه عن موسكو واختط سياسة حيادية بين المعسكرين )المترجم(.الشيوعي و
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ا عن روسيا لكان من املشكوك فيه أن يامرس تأثريه احلاسم  رئيس حزب شيوعي يعيش بعيد 

 يا.عىل التطورات يف روس

91 

راء الفجة التي يصرب عنها عدد من قادة احلركات اجلامهريية والعرصية قد تدفع املرء إن اآل

ا من السذاجة ينفع القائد، إال أن هذه املالحظة غري صحيحة. مل تكن  إىل االعتقاد بأن قدر 

هي التي مكنتهام من اجتذاب األتباع؛ كان السبب الثقة  180سذاجة هتلر أو آمي ميكفرسون

النفس، هذه الثقة التي متكن القائد من عرض أفكاره، مهام كانت مشوشة يف  املطلقة

وسطحية، بكل جرأة واعتداد، ويمكن للقائد احلكيم الذي يتبع مسار حكمته إىل النهاية أن 

ا مماثال من النجاح، ومن األفكار، يف حد ذاهتا، ال تتعب سوى دور صغري يف قيادة  حيقق قدر 

ي  ريية، ما هيم هو املبادرات اجلريئة والقدرة عىل جتاهل آراء اآلخرين وعىلاحلركة اجلامه حتد 

 العامل بأرسه.

إن شيئا من اخلداع أمر رضوري يف تكوين القيادة اجلامهريية الفاعلة. ال يمكن أن تقوم حركة 

مجاهريية من غري تشويه متعمد، يغري احلقائق وجيعلها جتتذب األتباع وجتعلهم متحمسني 

وخملصني حتى املوت، جيب أن يكون القائد واقعي ا وعملي ا، ولكن جيب أن يتحدث بلغة 

 املثايل صاحب الرؤية املثالية. 

                                 
رة من م( مبشرة أمريكية مثيرة للجدل، تمكنت من تحقيق ثروة طائلة وصيت ذائع واجتذبت جموًما غفي1944 – 1890كانت آمي ميكفرسون ) 180

 األتباع المخلصين )المترجم(.
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ا لنجاح القائد. بل إننا نجد أن من الصفات القيادية القدرة  إن االبتكار ليس رشطا رضوري 

 .املايض عىل تقليد األصدقاء واألعداء، عىل حد سواء، يف احلارض أو

ي  إن اجلرأة املطلوبة للقيادة تتضح يف اجلرأة عىل التقليد بقدر ما تتضح يف اجلرأة عىل حتد 

ا عىل اتباع نموذج  العامل. إننا نلحظ يف شخصية البطل قدرة غري حمدودة عىل التقليد، وإرصار 

تطع سابق. وهذا يدفعنا إىل أن نالحظ أن الرغبة املفرطة يف التقليد تدل عىل أن البطل مل يس

حتقيق ذاته، وأن يف شخصيته الكثري من اجلوانب السطحية املكبوتة. وعىل ذلك، فهو قادر 

ة.  عىل حتقيق ما حيققه بطمس نقاط الضعف كلها والرتكيز عىل نقاط القو 

92 

إن التخيل التام عن الذات املستقلة رشط أسايس لتحقيق الوحدة والتضحية بالنفس، ولعله 

ا التخيل مثل غرس الطاعة العمياء يف نفوس األتباع. عندما جيرب ال توجد طريقة تسهل هذ

م والتنكر لذكائهم وإبداعهم ستالني العلامء والكتاب والفنانني عىل الزحف عىل بطوهن

هم األخالقي، فإنه ال يفعل ذلك إرضاء لنزعة سادية، بل ليربز األمهية القصوى وحس  

سها. واحلركات اجلامه ريية كلها تعد  الطاعة أهم السامت وجتعلها للطاعة العمياء ويكر 

معادلة لإليامن: )إن احتاد العقول ال يمكن أن يتحقق بمجرد اإليامن بعقيدة واحدة، بل ال بد 

ا لالست ليست األديان  181سالم ّلل(من أن يكون االستسالم للكنيسة والبابا يف روما مساوم 

بدأ األول يف كل حزب ثوري، وكل وحدها هي التي تتطلب الطاعة، بل إن الطاعة هي امل

                                 
181 Leo X 111, Sapientiae christtianae. 

 .ةويرى لوثر في عدم الطاعة وخطيئة أكبر من القتل، والتهتك، والسرقة، والخيان
Quoted by Jerome Frank, Fate and Freedom (New York: Simon and Sch 4 Ster, Inc. 1945), p. 281. 
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ه احلركات –وال تسأل عن السبب(  –قومية متحمسة. )أطع  اجلامهريية  هو املبدأ الذي تعد 

 املثل األعىل للسلوك. 

إن ما يواكب احلركات اجلامهريية من فوىض وسفك دماء ودمار قد يدفع املرء إىل االعتقاد 

ار املجرمني. غري أن القسوة اجلامعية، يف حقيقة أن مجيع أتباع احلركة، بطبيعتهم، من األرش

األمر، ليست بالرضورة دليال عىل قسوة فردية. إن الغضب الفردي حيول بني صاحبه وبني 

العمل اجلامعي ويدفعه إىل ترصف فردي. مثل هذا الغضب ينتج املكتشف واملغامر ورجل 

مطيع خانع، حتى عندما تكون أفعاله ا، فرد س  عضو اجلامعة اجلامهريية فهو، أساالعصابة، أما 

عنيفة فوضوية. إن املتظاهر الشيوعي العنيف هو عضو مطيع مستسلم إلرادة احلزب. 

 والعنف الياباين والنازي تم عىل يد أفراد رب ام كانوا األكثر انضباطا يف تاريخ العامل. ويف

ف الذي  ينزع إىل العنف يصبح يف الواليات املتحدة جيد رب العمل أن الرجل اجلنويب املتطر 

ا  ا متام  املصنع عامال مطيعا وديعا. وهذا اجلنويب نفسه عندما ينضم إىل اجليش يكون مستعد 

 لالنضباط.

93 

ا  يبدو أن األشخاص الذين يعيشون حياة فارغة تفتقر إىل الثقة بالنفس يبدون استعداد 

ر من املسؤولية، للطاعة يفوق استعداد األشخاص الذين يمتلكون الثقة بالنفس.  إن التحر 

ر من القيود. واملحبطون عىل استعداد للتخيل عن  يف نظر املحبطني، أكثر جاذبية من التحر 

استقالهلم مقابل التخلص من أعباء االختيار والقرار وحتمل نتائج الفشل املحتوم. ي سلم 
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 األوامرإصدار املحبطون بكل سهولة زمام حياهتم لرؤساء يقومون نيابة عنهم بالتخطيط و

يبدو اخلضوع التام إلرادة القائد األعىل وسيلة لتحقيق  وحتمل املسؤولية كاملة. وفوق ذلك،

 املساواة التامة. 

يف األزمات، خالل الفيضانات والزالزل واألوبئة واملجاعات واحلروب، تنعدم جدوى 

 القائد والسري خلفه،اجلهود الفردية ويصبح الناس، بجميع مستوياهتم، مستعدين إلطاعة 

 وجود من الفويض.يف هذه الظروف تصبح الطاعة القاعدة الصلبة الوحيدة يف 

94 

اجلهود اجلامعية أن يف  إن املحبطني أكثر الناس قدرة مع أن يكونوا أتباعا خملصني. وامللحوظ

آخر من يزعجه احتامل الفشل. وسبب ذلك أن املحبطني يشاركون  أقل الناس استقالال هو

يف عمل مجاعي، ال ليضمنوا نجاح مرشوع هيمهم، بل ليتجنبوا التعرض للوم إذا فشل 

املرشوع. عندما يفشل مرشوع مجاعي يتفادى املحبطون اليشء الذي خيافونه أكثر من أي 

يشء آخر، وهو ما يكشف عيوهبم الفردية. يبقى إيامهنم بعد الفشل كام كان قبله، وتبقى 

 .من جديد ةاملحاوليف  لدهيم الرغبة

ا عن يتبع املحبطون القائد، ال ألنه سيقودهم إىل األرض املوعودة، ببل ألنه يقودهم  بعيد 

أنفسهم التي يكرهوهنا. االستسالم للقائد ليس وسيلة، ولكنه غاية يف حد ذاته، أما االجتاه 

ا.  الذي يسري فيه القائد فأمر ال هيم كثري 

95 
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. يف هناك، عىل ما يبدو، فارق أسايس بني  قائد حركة مجاهريية وبني القائد يف جمتمع حر 

آخر، باحلرية، ال حيتفظ القائد بوالء الناس، إال عندما  املجتمعات التي تتمتع، عىل نحو أو

 يكون لديه إيامن مطلق بحكمتهم وطيبتهم.

ا من الدرجة الثانية يملك هذا اإليامن سوف يكون أنجح من قائد من الدرجة األوىل  إن قائد 

يقودهم. عليه  يفتقر إليه. وما يعنيه هذا هو أن القائد يف املجتمع احلر  يتبع الناس، حتى وهو

كام قال البعض، أن يعرف اجتاه الناس؛ لكي يستطيع أن يقودهم يف هذا االجتاه. أما عندما 

عان حيتقر القائد يف املجتمع احلر  الناس، فإنه يبدأ الترصف كام لوكان كل الناس محقى، ورس

ما ينتهي باهلزيمة. إال أن األمور ختتلف عندما يكون بوسع القائد استخدام القمع العنيف: 

يستطيع قائد احلركة اجلامهريية فرض الطاعة العمياء فرضا، والترصف عىل أساس أن كل 

 هذه احلالة.يف  الناس جبناء، وهذا افرتاض صحيح

نقابية الغربية أهنم يتبعون تعليامت احلزب من أسباب فشل القادة الشيوعيني يف التنظيامت ال

الشيوعي حرفي ا، ويترصفون وكأهنم قادة حركة مجاهريية، بينام هم يف الواقع، أعضاء يف 

ا.  منظامت تضم  رجاال أحرار 

 العمل

96 

العمل عامل توحيد. والتميز الفردي الذي يوجد بني مماريس العمل الفعيل، يف  إن االنغامس

 ع  جلندي، والريايض، وحتى الناء، واعامل الب
التميز املوجود لدى  ، أقل بكثري منامل 
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األشخاص الذين ينبع إبداعهم من تواصلهم مع أنفسهم. ال يصبح املرء جاهزا للعمل إال 

العمل ينزعون عندما يتخلص من فرديته ومتي زه الذايت. وهكذا نرى أن النشطني املنهمكني يف 

يتطلبها غزو  التيسلوك. من املشكوك فيه، لوال اجلهود اخلارقة دة من الح  إىل اتباع أنامط مو

قارة بأكملها، أن يتمكن األمريكيون، وهم أمة من املهاجرين، من حتقيق التجانس 

أمريكا ليعملوا، أي جلينوا  االستثنائي الذي حققوه يف مدة زمنية قصرية. كل الذين قدموا إىل

اجلديد بسهولة مل تكن متاحة ألولئك الذين قدموا لتحقيق ا مادية، تأقلموا مع الوطن ح  أربا

أهداف مثالية سامية. شعر أفراد الفئة األوىل بتعاطف فوري مع املاليني الراكضني وراء 

اهلدف نفسه، وأحسوا أهنم أعضاء يف أرسة واحدة. أدرك هؤالء يف وقت مبكر أنه لكي 

ن يفعلوا ما يفعله اآلخرون، أن يتعلموا ينجحوا، فال بد  هلم من أن ينسجموا مع حميطهم، أ

اللغة ويعرفوا قواعد اللعبة. وفوق هذا، فإن االندفاع اجلنوين الذي وجدوا أنفسهم يف غامره 

إظهارها، يف  حال بينهم وبني إظهار شخصياهتم الفردية املتميزة، حتى عندما كانوا راغبني

ن الناحية األخرى، فإن أولئك الذين ومل يدع لدهيم القدرة عىل مقاومة املحيط اجلديد. وم

قدموا لتحقيق مثل عليا، تتعلق باحلرية أو العدالة أو املساواة، وجدوا البالد بعيدة عن ممارسة 

ق أبقاهم يف معزل عن بيئتهم اجلديدة.  القيم التي يؤمنون هبا، وقادهم هذا إىل شعور بالتفو 

97 
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ا بيد، أما رجال  يصعب أن يعمل رجال الفكر العمل فتوجد بينهم رفقة كرفقة السالح. يد 

ا نادر بني املفكرين، بينام هو أمر رضوري عند رجال العمل. إن  إن العمل فريقا واحد 

ا، نداء للعمل اجلامعي. 182ان مدينة أو برج  بالصيحة لنذهب لن  هي، دوم 

لشيوعي. قد يكون قوميسار الصناعة الشيوعي أقرب إىل الصناعي الرأساميل منه إىل املنظر ا

 منظرين. والرابطة الشيوعية الدولية احلقيقية هي رابطة بني عامل، ال بني

98 

كل احلركات اجلامهريية تعد العمل وسيلة للتوحيد. إن املعارك التي تثريها احلركة اجلامهريية 

وتبحث عنها ال تقيض عىل أعداء احلركة فحسب، بل تعمل عىل جتريد أتباعها من متيزهم 

علهم أكثر قابلية للذوبان يف املجموع. واملشاريع الكربى، مثل تسوية األرايض، الذايت، وجت

وبناء املدن، واالكتشافات اجلغرافية والصناعات الضخمة تقوم، إىل حد  ما، بتحقيق هدف 

مماثل. حتى املشية العسكرية، فإمكاهنا أن تكون عنرص توحيد، وقد استغلت النازية إىل أبعد 

يف البداية كان روشننج يرى أن هذه الطوابري العسكرية التي ال هناية هلا  حد هذه اجلزئية.

مضيعة للوقت واجلهد إال أنه أدرك، فيام بعد، تأثريها اخلفي: )امليش يف الطابور العسكري 

 .183قتل التفكري، ويقيض عىل الفردية(يتطلب الرتكيز التام، وي

ابة متحمسة من املحبطني الذين يرون يف إن دعوة احلركة اجلامهريية إىل العمل تلقى استج

ا باألمهية. إن  العمل شفاء جلميع أمراضهم. ينسيهم العمل أنفسهم ويمنحهم شعور 

                                 
182 Genesis, 11.4. 

183 Hermann Rauschning, The Revolution of Nihilism (Chicago: Alliance Book Corporation, 1939), p. 48. 
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هم أولئك الذين تؤهلهم  ااإلحباط ينبع أساسا من العجز عن العمل، وأشد  املحبطني توتر  

ذا وحده والصدأ. همواهبهم وأمزجتهم حلياة من العمل بينام جتربهم ظروفهم عىل الفراغ 

ا مثل لينني وتروتسكي وموسوليني وهتلر قضوا معظم ص  ما يفرس لنا كيف أن أشخا

 املقاهي واالجتامعات، ثم برزوا، بغتة، كأكفأ قادة جيلهم وأشجعهم.يف  سنواهتم يثرثرون

99 

طلقة ينظم اإليامن نفسية الفرد ويعدها للعمل. أن يشعر املرء أنه يمتلك احلقيقة الوحيدة امل

ية وال يشك، قط، يف صحتها؛ أن يشعر أنه حممي بقوة يمكن أن تكون اّلل ، أو القدر، أو حتم

إنه يعتقد أن أعداءه جتسيد للرش وجيب سحقهم، أن يبتهج بإنكار الذات واالنقطاع  ؛التاريخ

الذين  أنميدان، لقد ثبت  أييف  للواجب، هذه مؤهالت رائعة حتفز عىل العمل القايس اجلاد

ا أو مكتشفني أو رجال أعامل،  يرددون املقطوعات الدينية، خالل عملهم، سواء كانوا جنود 

أو حتى رياضيني، رجال صعبون شديدو املراس. ويمكن للحامسة القومية أو الثورية أن 

ل الرجال الكساىلحتقق اهل التافهني إىل مقاتلني وعاملني نشطني. من هنا  دف نفسه: أن حتو 

نه ال بد من ظهور حركة مجاهريية، من نوع ما؛ ليمكن تطوير املجتمعات يمكن القول: إ

 اجلامدة املتخلفة.

إال أن استعداد املؤمن الصادق النتهاج حياة من العمل يمكن أن يفيد احلركة اجلامهريية، كام 

ا عليها. قد تعجل احلركة بنهايتها عندما تفتح ميادين واسعة للعمل  يمكن أن يكون خطر 

ل كل طاقات الفرد؛ لتصب يف م. قد يصبح العمل الناجح هدف  املحمو ا يف حد ذاته وحيو 
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سة من كوهنام اهلدف األسمى إىل جمرد وقود  ل اإليامن والقضية املقد  جمراه. عندها يتحو 

 أناستعادة الثقة، ويستطيع يف  للعمل. واملؤمن الصادق الذي ينجح يف كل مساعيه ينجح

 يتعايش مع نفسه ومع احلارض.

املجموع يف  وعندما يصل الفرد إىل هذه املرحلة، ويكف عن اعتبار نسيان النفس وذوباهنا

ا أن  وحتريرها من اإلرادة واالختيار واملسؤولية السبيل الوحيد للخالص يصبح معتقد 

يف  فشل العملخالصه يف العمل، ويف إثبات قيمته، ويف تأكيد هويته الفردية. حتى عندما ي

تربير وجودها. وعندما يبقى املحبط، عىل عقيدته فإنه  يف حتقيق ذات املحبط، فإنه ينجح

يفعل ذلك لتغذية ثقته ومنح نجاحه الرشعية. وهكذا نرى أن طعم النجاح الفردي املستمر 

يف العمل يؤثر سلب ا عىل روح املجموع. والشعب الذي دأب عىل االهنامك يف العمل سوف 

تطرفا وأقل ثورية من غريه. إن ما نراه من ترابط اجتامعي ومن  ن، عىل األرجح، أقليكو

نتيجة توفر الرغبة  – إىل حد  ما –تسامح سيايس وديني لدى الشعوب األنجلوسكسونية هو 

واملهارة لدى أفراد الشعب، باإلضافة إىل وجود فرص عمل وفرية. كان العمل هو البديل 

 ة. عن احلركات اجلامهريي

هزيمة عسكرية،  ويف املقابل، فإن اختفاء فرص العمل هنائيا، سواء بسبب ركود حاد أو

سينتج إحباطا عنيفا تكون نتيجته هتيئة األرض، بحيث جتد احلركة اجلامهريية املناخ املالئم 

لرعايتها. كان الوضع املتفجر يف أملانيا بعد احلرب العاملية األوىل نتيجة اجلمود الذي فرض 

ا للعق ا عىل شعب، يعرف أنه مهيأ متام  ا للعمل الدائب ص  مل. ثم جاء هتلر ومنح األملان فررس 

 املثري، ومنحهم حركة مجاهريية. ال غرو، بعد ذلك، أن اعتربوه املنقذ.
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 كش  ال

100 

نة أساسا من اخلوف وسوء النية،  ل إفرازات العقل املحيط، املكو  رأينا، فيام سبق، كيف تتحو 

ا متامسكا. إن إىل حافز ا واحد  الشك واحد من هذه اإلفرازات،  جيعل من املحبطني جمموع 

 ويمكن له، بدوره، أن يكون عامل توحيد. 

إن إحساس املحبط بعيوبه ونواقصه جيعله يرى سوء النية واللؤم عند مجيع البرش. واحتقار 

ألخرين: نحاول النفس، حتى عندما يكون خفي ا، جيعلنا أكثر قدرة عىل اكتشاف عيوب ا

عندما جيتمع  جهدنا أن نكتشف لدى اآلخرين العيوب التي نعاين منها. وهكذا يصبح اجلو  

وجتسس ومراقبة دائمة وشعور حاد  صصمجاهريية مليئا بالشك: هناك تل املحبطون يف حركة

د إىل أن املرء حتت املراقبة. واملدهش، هنا، هو أن هذا الشك املريض بني أفراد اجلامعة ال يقو

اخلالف، بل إىل العمل اجلامعي املنضبط. ينزع أتباع احلركة الذين يشعرون أهنم حتت مراقبة 

إن  به.دائمة إىل إزالة الشكوك عنهم بااللتزام الكامل بتوجيهات احلركة واملسلك الذي تتطل  

 االنضباط املفرط قد يكون نتيجة الشكوك املتبادلة، وقد يكون نتيجة اإليامن املتحمس.

ا عىل الشك بوصفه آلية من آليات السيطرة. كانت  ا كبري  تعتمد احلركات اجلامهريية اعتامد 

احلركة النازية جتعل أتباعها يشعرون أهنم عرضة للمراقبة طيلة الوقت، األمر الذي قادهم 

يبدو أن القاعدة يف احلركات اجلامهريية هي  .184دائمة من اخلوف والشعور بالذنب إىل حالة

                                 
184 Ibid, p. 40. 
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من جريان املرء وأصدقائه، وحتى أقاربه. بني احلني واحلني، يتم اهتام أشخاص أبرياء احلذر 

ى هبم، لينطق الشك حيً  ا، ويضح  ا يف الصدور. تعمد احلركة إلبقاء حدة الشك إىل ربط عمد 

 أي معارضة يف صفوفها بالعدو الذي هيددها من اخلارج.

/ الشيطان الذي ال يمكن ألي حركة ا ا. إنه يتالستغناء وهذا العدو  مر آعنه، حارض دائام  وأبد 

من داخل صفوف احلركة، كام يتآمر من خارجها. صوته هو الذي يتكلم من خالل 

املعارضني. واملنحرفون عن اخلط هم عمالؤه. وعندما حيدث أي خطأ داخل احلركة، فهو 

س من واجبات املؤمن الصادق، الذي جيب عليه أ ن يظل عىل السبب. إن الشك واجب مقد 

 حذر، طيلة الوقت من املخربني واجلواسيس واخلونة.

101 

لة احلب األخوي الذي يكنه األتباع، بعضهم لبعض، إن ص  إن الوحدة اجلامعية ليست حم

للمجموع، الكنيسة، أو احلزب، أو الوطن، وليس لزمالئه أتباع  املؤمن الصادق هو والء

يف جمتمع يتمتع بقدر  إالاحلركة. إن الوالء احلقيقي يف العالقة بني األفراد ال يمكن أن يظهر 

ف عىل  ف أو الشيوعي املتطر  من احلرية واستقاللية األفراد. ال بد  أن يكون النازي املتطر 

سة. تعد  احلركة  واألصدقاء؛استعداد للتضحية باألقارب  لكي يثبت والءه لقضيته املقد 

رتابط املجموع. ومن هنا، فإن اجلامهريية النشطة روابط الدم والصداقة الشخصية إضعافا ل

ا متمشيا مع قوة املجموع فحسب، بل يوشك أن يكون الش ك املتبادل بني األتباع ليس أمر 

ذين يعتنقون مبادئ صلبة، وينطوون عىل رشطا من رشوط هذه القوة. يراقب الرجال ال
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مشاعر قوية، بعضهم بحذر، ويستمدون قوهتم من هذا احلذر؛ إن الشك املتبادل خيلق خوفا 

ار ومتنحهم القوة يف حلظات متبادال، ويربط األشخاص بسلسلة من حديد متنع الفر

 . 185اخلوف

تضحية بالنوازع األخالقة س التي تتطلبها احلركة اجلامهريية هو الفجزء من التضحية بالن

التي تقيد طبيعتنا البرشية. إن محاستنا تستطيع صنع املستحيل، عندما تدعمها الكراهية 

دوالقسوة والطموح  واجلشع واحتقار اآلخرين والتمر 
186. 

 نتائج العمل اجلامعي

102 

إن التوحيد الكامل، سواء جاء نتيجة االستسالم العفوي، أو اإلقناع، أو القمع، أو 

، أو مزيج من هذه العوامل، ينزع إىل تقوية الرغبات واالجتاهات املتأصلةالرضورة، أو العادة 

ي الوحدة النزعة إىل  التي تنحاز إىل اجلامعة عىل حساب الفرد. سبق أن رأينا كيف تقو 

ي القدرة عىل التقليد. إن الشخص الذي يتم صهره يف املجموع أكثر قابلية  الكراهية، كام تقو 

صديق والطاعة من الشخص الذي ال يزال يتمتع بقدر من االستقالل الذايت. صحيح أن للت

قيادة احلركة حترص عىل إبقاء الكراهية مشتعلة، وتشجع التقليد، والقابلية للتصديق وتنرش 

                                 
185 Ernest Reman, Antichrist (Boston: Roberts Brothers, 1897), p. 381. 

186 Montaigne. Essays, Modern Library Edition (New York: Random House, 1946) p.3. 
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الطاعة، إال أنه من الصحيح، أيضا، أن التوحيد، يف حد ذاته، حتى عندما ال تتدخل أالعيب 

ي  اجتاه الوحدة.يف  ردود الفعل التي تعمل القيادة، يقو 

ا. سبق أن رأينا أن معظم عوامل التوحيد تنبع من الكراهية  قد يبدو هذا، ألول وهلة، حمري 

التي حيس هبا املحبط جتاه نفسه التي ال حيبها، ووجوده الذي ال يطيقه. إال أن املؤمن الصادق 

ليه وصف املحبط: لقد وجد هوية الذي ينصهر كلية يف جمموع كيل متامسك ال يصدق ع

ا من الصفوة املختارين، الذين حتميه قوى ال  جديدة وحياة جديدة. أصبح يعد  نفسه واحد 

تقهر، حتى حيقق مصريه ويرث األرض. وهذه العقلية اجلديدة عىل النقيض متاما من عقلية 

ردود الفعل  متزايد، ونح الشخص املحبط. إال أن املؤمن الصادق برغم ذلك، يبدي، عىل

 الثقة.يف  التي تدل عىل رصاع داخيل ونقص

 املجموع؟يف  ماذا حيدث للفرد الذي يتم صهره

يف املجموع  إن التوحيد عملية تعني اختزال شخصية الفرد ال تنميتها. لكي يتم دمج الفرد

بد  من ال بد من حتريره من متيزه الذايت، وحرمانه من حرية االختيار واألحكام املستقلة، وال 

كرس شوكتها. كل هذه عوامل تنخر يف  طمس الكثري من نزعاته واجتاهاته الطبيعية أو

الشخصية املستقلة. أما العنارص اجلديدة التي يضيفها الصهر، العقيدة، األمل، الكرامة، 

الثقة، فهي عنارص سلبية يف جوهرها. ما يشعر به املؤمن الصادق من رضا وهبجة ال ينبع من 

ر من األعباء التي ترهق وجوده املستقل.  خمزون من القوة واحلكمة، بل من شعوره بالتحر 
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ا. نحن أحرار من احلرية()نحن األملان س جييء إحساسه بالسعادة من كون نفسه  187عداء جد 

مل تعد النفس القديمة واهلجوم عىل شخصيته ال يؤثر فيه. وما لديه من قوة االحتامل عندما 

ا أو  يواجه عد و ظروفا بالغة الصعوبة تفوق قوى االحتامل عند الشخص املستقل. إال لدود 

ي الذي يربطه باملجموع الكيل: ما دام يشعر يف قرارة  أن هذه القوة تعتمد عىل احلبل الرس 

ا. وهكذا  نفسه أنه جزء من هذا املجموع، وليس من أي يشء آخر، فإنه ا وصامد  يظل خالد 

 حد ممكن من لعه إىل أقىصهذا احلبل الرسي. يصبح تطتتمحور كل طاقاته ومشاعره حول 

الوحدة أقوى من احلنني الغامض، الذي يعمل يف نفسية املحيط، إىل اإلفالت من ذاته 

ا من  الفاشلة. ال يزال أمام املحبط خيار، فهو يستطيع أن جيد حياة جديدة، ال بأن يصبح جزء 

جهود تستنفد طاقاته، أما الشخص الذي تم كل فحسب، بل بتغيري بيئته واالنغامس كلية يف 

يسقط كورقة  صهره يف املجموع فال يملك هذا اخليار. ال بد له أن يلتصق بشدة باجلامعة أو

ذابلة من شجرة، وينتهي. من الصعب عىل القسيس الذي طرد من الكنيسة، أو الشيوعي 

بال، وهو فرد مستقل. ال الذي فصل من احلزب، أو الوطني املتهم باخليانة، أن جيد راحة ال

يمكنه الوقوف عىل رجليه، وهلذا فال بد  له من تبني قضية جديدة واالنضامم إىل جمموعة 

 جديدة.

ا، يعاين من شعور بعدم النضج وغياب  إن العضو الذي انصهر يف اجلامعة يظل، دائام  وأبد 

 النفس.يف  الثقة

                                 
 الثانية، انظر:من رسالة كتبها نازي شاب قبيل الحرب العالمية  187

I. A. R. wylie, <<the Quest of our Lives Reader's Digest, May, 1948», p.2. 
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103 

يف  ية ما حيس به أتباعها من غياب الثقةمن املثري أن نالحظ كيف تؤكد احلركة اجلامهري

منزلة تفوق منزلة املنطق، فإهنا تشل حركة الذكاء يف  النفس. عندما تصنع احلركة العقيدة

الفردي. وباإلضافة إىل هذا، تعمل احلركة عىل جعل أتباعها معتمدين عليها مالي ا عن طريق 

ياة، فضال عن حرش األتباع يف تركيز املال يف يدها وإحداث نقص متعمد يف رضوريات احل

املشاريع العامة. وما تفرضه يف  مساكن مجاعية مزدمحة وفرض العمل اليوم الشاق عليهم

احلركة من رقابة صادقة عىل األدب والفن واملوسيقى والعلم يمنع األقلية املبدعة من القيام 

ب، أو الوطن، أو بأي نشاط إبداعي مستقل. والوالء الذي يفرض فرضا، للكنيسة، أو احلز

القائد، يعمل، بدوره، عىل إبقاء الشعور بالنقص حي ا لدى العضو، يصبح كل عمل من أعامل 

 كهربائي من اخلارج. الوالء شبيها بمكبس كهربائي يف النفس، حيتاج، باستمرار، إىل تيار

ايف  وهكذا تتم صياغة األشخاص املنخرطني  ،احلركة اجلامهريية عىل نحو جيعلهم، دوم 

خرين، حتى عندما حيملون يف داخلهم بذور معدومي الشخصية، معتمدين عىل اآل

شخصيات مستقلة. برغم أهنم يصبحون بمنأى عن اإلحباط القديم والظالمات القديمة، 

الذين يتوقون إىل طمس أنفسهم، والتخلص من وجود  األفرادإال اهنم يبدون كل سامت 

 يرونه معيب ا بال أمل يف اخلالص.
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 الفصل اخلامس عرش: رجال الكلمة

104 

ال تصعد احلركات اجلامهريية، عادة، إال بعد أن تتم تعرية النظام القائم. وهذه التعرية ال 

جتيء عفويا نتيجة أخطاء النظام وسوء استغالل السلطة، بل عن طريق عمل متعمد يقوم به 

ظالمات ضد النظام. عندما يغيب القادرون عىل صياغة رجال الكلمة الذين حيملون 

ا  الكلامت، أو عندما يوجدون وال حيملون أي ظالمة، فإن النظام القائم، مهام كان فاسد 

وضعيف اإلرادة، قد يستمر يف الوجود، حتى ينهار ويسقط من تلقاء نفسه. ومن ناحية 

ة واحليوية إذا فشل يف اجتذاب كثري من القدر أخرى، فإن النظام القائم سيحرم نفسه من

 هذه األقلية املبدعة.

واحلركة اجلامهريية  إن نشوء حركة مجاهريية وبقاءها، كام سبق أن رأينا، أمر يعتمد عىل القوة.

يف عنفواهنا ظاهرة خميفة ترتكز قيادهتا يف أفراد متطرفني يستخدمون الكلمة إلضفاء طابع 

ليه بالقوة، إال أن هؤالء املتطرفني ال يستطيعون أن العفوية عىل االستسالم الذي حصلوا ع

عيته لدى عرية النظام القائم وجتريده من رشيتحركوا ويأخذوا زمام املوقف، إال بعد ت

اجلامهري. وال يمكن هلذا العمل التمهيدي، الذي يستهدف تقويض املؤسسات القائمة 

لقبول العقيدة اجلديدة، أن يتم إال عن  املالئم وتعويد اجلامهري عىل فكرة التغيري وإجياد اجلو

طريق رجال هم، أوال وقبل كل يشء، رجال فكر وأدب، يعرتف هلم اجلميع هبذه الصفة. 

طاملا ظل النظام القائم يؤدي واجباته عىل نحو منتظم، فستظل اجلامهري متعايشة معه. قد 
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ف يف نظر هذه تفكر اجلامهري يف اإلصالح، ولكنها ال تريد التغيري الشامل. يبد و املتطر 

ا أو خائنا أو غري واقعي أو جمنونا، ولن تكون عىل استعداد لالستامع إليه،  اجلامهري خطر 

للشيوعية )فإن الشيوعيني سيجدون من  اعرتف لينني بنفسه أن الرتبة عندما ال تكون مهيأة

فوق ذلك، فإن ، و188أو حتى إقناعها باالستامع إليهم(الصعب عليهم التواصل مع اجلامهري، 

السلطات، حتى عندما تكون ضعيفة ومتساحمة، تنزع إىل الرد  بعنف عىل حتركات املتطرف، 

 وقد تستمد من نشاطاته حيوية جديدة. 

إال أن األمر خيتلف بالنسبة لرجل الكلمة العادي، غري املتطرف. تستمع اجلامهري إليه؛ ألهنا 

ال تستطيع حتقيق نتائج فورية. كام أن تدرك أن كلامته، وإن محلت طابع االستعجال، 

السلطات تنزع إىل جتاهله هنائيا أو استخدام وسائل ناعمة إلسكات صوته. وهكذا، ودون 

د املؤسسات القائمة، وأن يدين املرتبعني عىل  أن يشعر أحد، يمكن لرجل الكلمة أن هيد 

 ئ الرتبة حلركة مجاهريية.والوالءات القائمة، وأن هيي النتامءاتامقاعد السلطة، وأن ي ضعف 

ال جيب أن تؤخذ  إن التفرقة بني رجال الكلمة واملتطرفني ورجال العمل، التي سرتد فيام ييل،

هتا. هنالك رجال، مثل غاندي وتروتسكي، بدؤوا حياهتم رجال كلمة ال تأثري هلم، ال  عىل ع

واإلدارة. إن متطرفا مثل لينني كان إال أهنم يف وقت الحق، أبدوا قدرة استثنائية عىل القيادة 

سيد الكلمة اخلطابية، باإلضافة إىل كونه رجال من رجال العمل. ما تستهدف التفرقة 

ى عىل أفضل وجه عىل يد رجال موهبتهم ؤد  إيضاحه هو أن هتيئة الرتبة حلركة مجاهريية ت  

                                 
188 G. E. G Catlin, The Story of the Political Philosophers, (New York: mc Graw– Hill Boot Company, 1939), p.48. 
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لفعلية تتطلب مزاجا األساسية استخدام الكلمة املسموعة أو املقروءة، وأن والدة احلركة ا

ا مهمة س  ار احلركة وشكلها النهائي هو أسااملتطرف، وأن استقر ومواهب ال تتوافر إال عند

 الرجال العمليني.

من قبل، فإن  عندما تظهر عىل مرسح األحداث أقلية جتيد صياغة الكلمة، مل تكن موجودة

عىل نحو غري مبارش، ظهورها يمكن أن يشكل حركة ثورية حمتملة. قامت القوى الغربية 

حلركات مجاهريية يف آسيا، ال بسبب ما أثارته من نقمة ولكن  وربام غري مقصود، بتهيئة اجلو

بخلق أقليات مثقفة عن طريق التعليم الذي كان، يف معظمه، أهلي ا وخرييا. تلقى عدد كبري 

ة حمافظة. من القادة الثوريني، يف اهلند والصني وأندونسيا، تعليمهم يف مؤسسات غربي

وكانت اجلامعة األمريكية يف بريوت، التي يديرها ويدعمها مسيحيون أمريكيون أتقياء 

حمافظون، مدرسة للثورة يف العامل العريب األمي. وال يوجد أدنى شك أن أساتذة املدارس 

األتقياء كانوا، من غري قصد، ضمن أولئك الذين أعدوا املرسح للثورة  التبشريية املسيحية

 نية.الصي

105 

ا، أو ينتمي رجال الكلمة إىل عدة فئات خمتلفة. قد يكونون قساوسة، أو فنانني، أو  كتاب 

ا وإمجاال. يف بلد مثل الصني، حيث تصعب الكتابة أساتذة، أو طالب   ا، أو مثقفني عموم 

والقراءة، يمكن أن يعد  كل من حترر من األمية رجال من رجال الكلمة. وكان الوضع نفسه 

ا يف مرص الفرعونية، حيث كان فن الكتابةموجو ا عىل أقلية صغرية.  د   بالرسوم حكر 
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ومهام كان نوعهم، فإن هنالك رغبة مشرتكة جتمع كل رجال الكلمة، وحتدد موقفهم من 

النظام القائم: احلرص عىل االعرتاف هبم، واحلرص عىل حصوهلم عىل وضع يميزهم عن 

احلرية فكانت التربير(. يبدو أن  طموح صنعا الثورة؛ أماالعامة، قال نابليون: )الغرور وال

ا بالنقص ال يمكن جتاوز ا أو غري مبدع. ع  ه يف داخل كل مثقف، سواء كان مبدهناك شعور 

نفسه، وحيتاج يف حالة دائمة من الشك يف  ويبدو أنه حتى أكثر املثقفني إنتاجا وموهبة يعيش

ىل املثقفني ما قاله رجل من رجال الكلمة عن إىل إثبات ذاته من جديد كل يوم. ينطبق ع

يؤثر التقدير عىل الطاعة،  املهنة: )لديه من االعتداد أكثر مما لديه من الطموح، وهويف  زميل له

ل خيال القوة الومهي عىل القوة احلقيقية، استرشه أوال، ثم افعل ما تريد. سوف ويفض  

 . 189ا تقوم به من ترصفاتمما يالحظ م يالحظ ما تظهره له من احرتام أكثر

هنالك حلظة ما، يف حياة كل رجل من رجال الكلمة تقريبا، يمكن فيها اجتذابه إىل صف 

مرحلة من املراحل، يف  النظام عن طريق مبادرة سالم وتقدير يقوم هبا احلاكمون. وهنالك،

رى أن استعداد لدى معظم رجال الكلمة لالنضامم إىل النظام القائم وخدمته. هناك من ي

 البابا لو منح لوثر رتبة الكاردينال خلفف ذلك من محاسته لقيادة الثورة ضد الكنيسة. وربام

حكومة بروسيا؛ بعرض لقب يف  شبابه إىل العمليف  190كان باإلمكان اجتذاب كارل ماركس

بوظيفة مرموقة يف البالد. إال أنه  191كام كان من املمكن اجتذاب السال رنان ووظيفة مهمة،

                                 
189 Quoted by Alexis de Tocqueville, Recollections (New York: Macmillan Company, 1896), p. 33. 

 م(.)المترج «رأس المال، والمانفستو الشيوعي»م( مفكر ألماني وضع النظرية الشيوعية عبر كتابه الشهير 1883 – 1818كارل ماركس ) 190

 رجم(.م( من تالمذة ماركس، وأبرز قادة الحركة الشيوعية في ألمانيا )المت 1864 – 1825كان فرديناند السال ) 191
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د أن يطور رجل الكلمة فلسفة، ويعلن عن برناجمه، فسوف يكون خملصا هلام، ولن بمجر

 معه الوعود أو الوعيد. جتدي

عيه من أنه يمثل املسحوقني  إن الظالمات التي حترك رجل الكلمة، برصف النظر عام يد 

واملظلومني، هي، باستثناءات ال تكاد تذكر، ظالمات فردية وشخصية. قد يتحدث عن 

. إن الذين يشعرون بحب 192ن كراهيته للنظام القائمالرمحة، إال أن مشاعره الفعلية نابعة م

أثرهم شخصي ا هبام، نحو اإلنسانية، بحيث يتمردون عىل الظلم واملعاناة، بالرغم من عدم ت

يعرض ثورو املسألة بوضوح تام: )إنني أعتقد أن الذي يزعج الصلح، مهام  193أفراد نادرون

ت ل  ح   تقواه وصالحه، هو أمله الشخيص وليس الشفقة عىل اآلخرين، ولوكانت درجة 

. عندما يعرتف النظام القائم 194(تخىل عن اآلخرين دون كلمة اعتذارمشكلته الشخصية ل

بوضع ممي ز لرجل الكلمة، فإنه سينخرط يف صفوفه وسيجد مربرات نبيلة لوقوفه مع القوي 

لبسطاء ه عىل الكنيسة، يتحدث بحرارة )عن الفقراء اضد الضعيف. كان لوثر، يف بداية مترد  

. ولكنه، يف وقت الحق، عندما احتضنه األمراء األملان أعلن )أن اّلل  يفضل أن 195املساكني(

من، تكون هناك حكومة، مهام كانت رشيرة، عىل الفوىض التي تتيح للرعاع اإلخالل باأل

ه اللوردات والنبالء حتدث عن ، عندما تبنا197وبريك 196مهام كانت ظالماهتم مرشوعة(

                                 
192 Multatule. Max Harelaar, (New York: Alfred A. Knopf, Inc 1927). Introduction by D. H. Lawrence. 

193 Bertrand Russell, proposed Roads to Freedom (New York: Blue Ribbon Books, 1931) , Introduction, p. V 111. 

194 Henry Thor'eau, walden, Modern Library Edition (New York: Random House, 1937), p. 70. 

195 Quoted by Frantz Funck– Brentato, Luther, (London: Jonathan cape, Ltd, 1939) p. 65. 

196 Quoted by Jerome Frank, Rate and Freedom. (New York: Simon and Schuster, inc 1945), p. 281. 

 م( رجل دولة ومنظًرا سياسيًا بريطانيًا منحازا إلى التفكير المحافظ )المترجم(.1797 – 1729كان أديموند بيرك ) 197
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عن املسكرات والتوفري  )بالصرب واجلد  والبعد )الغوغاء اخلنازيرية(، ونصح الفقراء

ين( الذين جندهتم النازية يف أملانيا والبلشفية يف روسيا بأي  . مل يشعر رجال الكلمة198والتد 

 ي.لرس   ضد القادة الطغاة وبوليسهم ادافع للوقوف مع املظلومني واملقموعني

106 

ال يمكن أن يطول بقاء عهد ما، برغم عدم كفاءته، إال إذا كان هناك غياب كامل للطبقة 

املثقفة، أو كان هناك حتالف وثيق بني احلاكمني ورجال الكلمة. وعندما يكون مجيع املثقفني 

من الكهنوت، تصبح للكنيسة سلطة مطلقة. وعندما يكون مجيع املثقفني موظفني، أو عندما 

بمنأى عن  فإن النظام القائم سوف يكون يتمتعون بوضع متميز عن وضع اآلخرين،

 االضطرابات واملعارضة.

انحدرت الكنيسة الكاثوليكية إىل أدنى مستوياهتا يف القرن العارش أمام البابا جون الثاين 

 أنه، عرش. كانت الكنيسة يف تلك املدة أسوأ بكثري منها يف مدة اإلصالح الربوتستانتي. إال

يف القرن العارش، كان مجيع املثقفني من رجال الكهنوت. أما يف القرن اخلامس عرش نتيجة 

ا عىل الكنيسة. كان املثقفون، من غري الكنهوت،  ظهور املطابع والورق، فلم يعد التعليم حكر 

زايا )فقد الكنيسة املرتبطون هبا، أو بالبابا يف روما واملتمتعون بامل طليعة اإلصالح. أما مثقفو

الدينية ومل يكونوا،  تاالنحرافاأبدوا الكثري من التسامح نحو األوضاع الكنسية وجتاهلوا 

 .199يف ظالم اجلهل الذي يليق بوضعهم()بالرعاع الذين ظلوا  إمجاال، هيتمون

                                 
198 Ibid, p. 133. 

199 «Reformation» Encyclopaedia Britannica. 
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الصني األمرباطورية، شأهنا شأن مرص الفرعونية، نتيجة حتالف وثيق يف  كان استقرار الوضع

، الذي يمثل احلركة 200الطبقة احلاكمة واملثقفني. إنه ملن املثري لالنتباه أن مترد تايبنجبني 

اجلامهريية الفاعلة الوحيدة يف املدة التي شهدت حيوية األمرباطورية، كان بقيادة مثقف 

ل لشغل املراتب العليا يف فشل، املرة تلو املرة، يف اجتياز االمتحان احلكومي الذي يؤه

 .201الدولة

إن بقاء األمربطورية الرومانية الطويل كان، إىل حد  ما، نتيجة التحالف التام بني احلكام 

اليونانيون املهزومون أهنم منحوا الفاحتني القوانني  ان ورجال الكلمة اليونانيني. أحس  الروم

ا أن نقرأ أن نريون، الطاغية املستبد، والذي كان معجب ا  واحلضارة وأنه ملن املذهل حق 

باحلضارة اليونانية إىل حد الوله، استقبل بحامسة هيستريية من قبل اليونانيني خالل زيارة 

ق. م. اعتربه اليونانيون مثقفا مثلهم وفنانا مثلهم. )مجع اليونانيون، يف حماولة  67اليونان 

. للتقرب منه، مجيع األلعاب يف سنة واحدة، وأرسلت كل املدن اليونانية له جوائز مسابقاهتا

وقام نريون، بدوره،  202(ره تناشده أن يعزف ويغنيوحيثام ذهب كانت هناك مجوع يف انتظا

 .اهلدايا واملنحيف  بإغراق اليونانيني

كتبها الشاعر  ج. توينبي باألشعار التي. ، يستشهد الربوفسور ا«دراسة للتاريخ»كتابه يف 

عد مخسة قرون تقريب ا من دخول اإلسكندرية، والتي يتغنى فيها بروما بيف  كلوديان، املقيم

                                 
 سخة )المترجم(.نم( إعصاًرا دينيًا سياسيا هز الصين من أقصاها إلى أقصاها وتجاوز عدد ضحاياها عشرين مليون 1864 – 1850كان تمرد تايبنج ) 200

201 Rene Fullop Miller, Leaders, Dreamers and Rebels (New York: The Viking & Press, 1935), p. 85. 

202 Ernest Renan, Anti christ, (Boston: Roberts Brothers, 1897), p. 245. 
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ند من السهل أن نثبت أن االستعامر الربيطاين يف اهل»قيرص إىل مرص، ويضيف توينبي بأسى: 

ا للناس من األمرباطورية الرومانية، إال أنه يصعب أن كان، من نواح عدة، أكثر تساحم   ا ونفع 

. ولعله ليس من اإلغراق 203«ندلوديان يف أي مدينة من مدن اهلنعثر عىل مديح له يشبه مديح ك

يف اخليال أن نقول: لو أن الربيطانيني يف اهلند، بدال من التحالف مع املهراجات والقيادات 

التقليدية حاولوا اجتذاب املثقفني اهلنود وعاملوهم معاملة الند للند وشجعوهم وأرشكوهم 

حكام اهلند الربيطانيني  يف السلطة لبقوا يف اهلند مدة أطول بكثري. إال أن ما حدث هو أن

كانوا من عقلية ال تستطيع التعامل مع املثقفني يف أي بلد، وخاصة يف اهلند. كانوا رجاال 

عمليني بعيدين عن النظريات يؤمنون بالتفوق الطبيعي للربيطانيني. يف معظم األحوال، مل 

أو بصفته يظهر هؤالء احلكام سوى االحتقار للمثقف اهلندي، سواء بصفته رجل كلمة 

ا يذكر  ا. حاول الربيطانيون يف اهلند حرص كل األنشطة يف أيدهيم، ومل يبذلوا جمهود  هندي 

لتشجيع اهلنود عىل أن يصبحوا مهندسني، أو خرباء زراعيني، أو تقنيني مهرة. مل ينتج النظام 

أن حيمي  التعليمي الذي أقاموه غري رجال كلمة نظريني، واملفارقة هي أن هذا النظام بدال من

 هنايته. يف  احلكم الربيطاين ساعد

كام أن فشل بريطانيا يف فلسطني يرجع، جزئي ا، إىل انعدام التفاهم بني املوظفني االستعامريني 

العمل، يف  فلسطني، برغم اهنامكهم الربيطانيني وبني رجال الكلمة. كانت أغلبية اليهود يف

جتاه االنتقاد. كانوا يعانون من االحتقار  مفرطة من رجال الكلمة الذين يشعرون بحساسية

                                 
203 Arnold. T. Toynbee, A Study of History Abridgment by D. C. Somervell (Toronto: Oxford University Press, 1947) 

P. 294. 
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الذي ملسوه لدى الربيطانيني الذين اعتربوا اليهود مشاغبني ال يعرتفون باجلميل الذي أسداه 

هلم احلكم الربيطاين بحاميتهم من العرب. كام أن اليهود شعروا بالنقمة من الوصاية التي 

ذكاء. لو كان هؤالء املوظفون يتمتعون مارسها موظفون بريطانيون يفتقرون إىل اخلربة وال

ا من األمرباطورية الربيطانيةبالذكاء واحلكمة لبقيت فلسطني ج زء 
204. 

يف كل من األنظمة النازية والبلشفية هناك شعور عميق بأمهية العالقة املفصلية بني الدولة 

تي حتصل عليها روسيا يتمتع الكتاب والفنانون واملثقفون باملزايا اليف  وبني رجال الكلمة.

ا موظفني من درجة عالية لدى الدولة. وبرغم  النخبة احلاكمة، بل إنه يمكن اعتبارهم مجيع 

أهنم جمربون عىل اتباع اخلطر الرسمي للحزب، إال أن االنضباط املفروض عليهم هو 

حالة هتلر كان هنالك نوع من الواقعية ويف االنضباط نفسه املفروض عىل النخبة احلاكمة، 

ا عىل النخبة التي ستحكم األمرباطورية العاملية التي كان ال شيطانية يستهدف التعليم حكر 

 حيلم هبا، بينام تبقى اجلامهري يف أمية شبه كاملة.

107 

عد  الكتاب الفرنسيون الطريق أمام حركة  القرن الثامن عرش املثال التقليدي ملثقفني فتحوايف  ي 

يمكن أن يشاهد يف الفرتات التي تسبق قيام معظم احلركات ا مماثال أن نمط   إالمجاهريية. 

ت الرتبة لإلصالح الربوتستانتي عىل أيدي املثقفني الذين سخروا من كهنوت ئ  ي  اجلامهريية ه  

الرسيع يف األمرباطورية الرومانية يعود، جزئي ا، إىل  روما ونددوا به، وكان انتشار املسيحية

                                 
ن مستوى ذكاء احلكام جانب املؤلف، هنا، الصواب، فقد كان هدف الصهاينة، منذ البداية، إنشاء دولة هيودية مستقلة، ومل يكونوا ليجدوا من هذا اهلدف مهام كا 204

 الربيطانيني )املرتجم(.
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املسيحية حملها أصبحت مرفوضة متاما. هومجت هذه املذاهب  أن املذاهب الوثنية التي حلت

املدارس يف  قبل ظهور املسيحية وبعدها، من قبل فالسفة اليونان الذين سخروا منها

م يف مواجهة اليهودية؛ ألن هذه الديانة األخرية  والشوارع. ومل تستطع املسيحية حتقيق أي تقد 

يهود. كان احلاخامات وتالمذهتم يتمتعون حظيت بوالء متحمسة من قبل رجال الكلمة ال

حياة اليهود اليومية، حيث تضافرت املدرسة والكتاب للوقوف مع املعبد يف  بموقع ممتاز

ا يتمتع فيه رجال الكلم ومع الرتاب. ولو ا حمتصورنا نظام  نا ص  ة بسلطة مطلقة، فسيكون نظام 

 ج. اخلاريف  ضد أي معارضة من الداخل وضد أي حركة مجاهريية

ا  كانت الريادة يف قيام احلركات اجلامهريية املعارصة، سواء  كانت اشرتاكية أو قومية، دوم 

للشعراء واملؤرخني والباحثني والفالسفة، ومن إليهم. والعالقة بني املثقفني املنظرين وبني 

ية احلركات الثورية ال حتتاج إىل تأكيد. إال أنه من الرضوري أن نالحظ أن احلركات الوطن

د يف أندونسيا مل يوجدها رجال عمليون، بل مثقفون  كلها من الثورة الفرنسية إىل آخر متر 

ون  هامجوا األوضاع السائدة. إن الضباط الكبار ومالكي األرايض ورجال األعامل الذين يعد 

رموز احلركة الوطنية ال يصعدون عىل املرسح، عادة، إال متأخرين بعد ظهور احلركة وبدأ 

. إن اجلهد األكرب املبذول يف املرحلة األوىل من أي حركة وطنية تنصب عىل إقناع نشاطها

الرموز الوطنية املشار إليها واجتذاهبا إىل صفوف احلركة. قال املؤرخ التشيكي باالكي: )لو 

أن السقف اهنار ذات ليلة عليه، وعىل عدد من رفاقه خالل تناوهلم العشاء، ملا كانت هناك 



171 

 

ا، عدد حمدود من رجال الفكر205وطنية( حركة تشيكية غري العمليني وراء  . كان هناك، دوم 

 مجيع احلركات الوطنية.

صاغ املثقفون األملان فكرة القومية األملانية كام صاغ املثقفون اليهود فكرة الصهيونية. إن 

إىل شوق رجل الكلمة إىل موقع متمي ز هو الذي جيعله مفرط احلساسية جتاه أي إهانة توجه 

دينية، ومهام كان االنتامء  الطبقة أو اجلامعة التي ينتمي إليها، سواء كانت عرقية أو لغوية أو

ا هي التي  سطحيا. كانت اإلهانة التي وجهها نابليون إىل األملان، وإىل الربوسيني حتديد 

ا من املثقفني األملان إىل دعوة اجلامهري إىل االحتاد يف دولة قوية تستطي السيطرة  عدفعت عدد 

ورفاقه مدفوعني إىل الصهيونية؛ نتيجة اإلهانات التي تلقاها  206لعىل أوروبا. وكان هرتز

ماليني اليهود يف روسيا، ونتيجة املآيس التي تعرض هلا اليهود يف أوروبا مع هناية القرن 

يف التاسع عرش. وإىل حد ما، وجدت احلركة الوطنية التي أخرجت بريطانيا من اهلند بدايتها 

 اإلهانات التي الحقت غاندي يف جنوب أفريقيا.

108 

من السهل أن نرى كيف يستطيع رجال الكلمة عن طريق االنتقادات املستمرة والسخرية 

املطردة أن هيزوا العقائد والوالءات القائمة. إال أنه يصعب أن نتوقع الكيفية التي تتحول 

 نتباه هو أن رجل الكلمة النشيط الذي يتابععربها هذه اإلدانة إىل عقيدة جديدة. ما يثري اال

                                 
205 Carlton J. h Hayes, The Historical Evolution of Modern Nationalism (New York: R. R. Smith, 1931), p.294. 

 م( الكاتب اهلنغاري أول من تبنى فكرة الدولة اليهودية ومن أوائل الذين أسسوا احلركة الصهيونية )املرتجم(.1904 – 1860تيودور هرتزل ) 206
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ا ما هيي 207النظام القائم ويكشف ضعفه وظلمه ئ املرسح ال ملجموعة من األفراد كثري 

املستنريين، بل حلركة شمولية مهها األول واألخري فرض الوحدة ونرش الوالء املطلق. 

ا ما وهكذا نرى أن انتشار التذمر من نظام يقود إىل نتائج غري متوقعة،  ما، وزوال هيبته كثري 

من احتقار لألوضاع القائمة فتح الباب أمام تطرف جديد جسدته  ما أبدته مرحلة النهضة

حركة اإلصالح الربوتستانتي واحلركة املناوئة هلا. كام أن املثقفني الفرنسيني الذين هامجوا 

ا عنيفا من الكنيسة والتاج يف القرن الثامن عرش، ونادوا بالتسامح وحتكيم امل نطق أثاروا مد 

التطرف الثوري والقومي استمر مدة طويلة. وكل ما فعله ستالني ورفاقه بعد أن هامجوا 

ا جتسد الشيوعية يف  األديان والنشاط التجاري املحموم هو أهنم أدخلوا تطرفا جديد 

 السيطرة عىل العامل بأرسه. يف  واالشرتاكية والوطنية الستالينية والرغبة

نقيض عىل جذور التطرف، بل نمنع ترسبه من  عندما هناجم عقيدة أو نزعة متطرفة الإننا 

نقطة معينة، األمر الذي قد ينتج عنه ترسبه من نقطة أخرى. وهكذا نرى أن رجل الكلمة 

املعارض بانتقاض الوالءات والعقائد القائمة خيلق يف اجلامهري، دون قصد، شوقا إىل عقيدة 

عظم الناس حتمل ما يف حياهتم من خواء وخيبة إال إذا كان لدهيم والء جديدة. ال يستطيع م

قوي، أو جمهود دائب يمكن أن ينغمسوا فيه كلية. هكذا يصبح رجل الكلمة املعارض، شاء 

ا بعقيدة جديدة.   أو مل يشأ، مبرش 

                                 
207 Pascal, Pensees. 
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 إن املثقف احلقيقي ليس بحاجة إىل اإليامن املطلق بقضية ما. بوسعه أن يعد  البحث عن

احلقيقة يف أمهية احلقيقة ذاهتا، وأن يستمتع برصاع األفكار، ومما يثريه اجلدال من حيوية. 

ر هذا املثقف فلسفة ومذهبا، فإنه يفعل ذلك ليثبت ذكاءه وقدرته دون أن  حتى عندما يطو 

يعد  ما قام به برناجما يتطلب التنفيذ، أو عقيدة جيب االلتزام هبا. صحيح أن غروره قد يقوده 

نطق، ال إىل اإليامن إىل الدفاع عن نظرياته بصالبة وعنف إال أنه، برغم ذلك، حيتكم إىل امل

ا ما تضفي عىل هذه األعمى. إال  أن اجلامهري املتعطشة إىل اإليامن، بقيادة املتطرفني، كثري 

النظريات عصمة الكتب املقدسة وجتعل منها نواة دين جديد. مل يقل املسيح: إنه مسيحي، 

 ومل يقل ماركس: إنه ماركيس. 

ا ملا تقدم يمكن أن نقول: إن رجل الكلمة املعارض هييئ الرتبة لقيام حركة مجاهريية، ص  تلخي

 وذلك: 

 عند الناس. بانتقاص املذاهب واملؤسسات القائمة وزعزعة رشعيتها  :أوال

ا إىل اإليامن يف قلوب أولئك الذين ال يستطيعون  :ثاني ا بأن يوجد، بطريق غري مبارش، جوع 

ا من اجلامهري  ئيجتالعيش من غري هذا اإليامن، بحيث تلقى العقيدة اجلديدة حني  قبوال حار 

 املحبطة.

 بأن يصوغ العقيدة اجلديدة وشعاراهتا.  :ثالثا
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يفقد أفرادها القدرة عىل مقاومة  التي ال حتتاج إىل عقيدة عىل نحو« فوةالص»بأن هياجم  :رابعا

التطرف اجلديد حني جييء. يصبح هؤالء مقتنعني أنه ال جدوى من املوت يف سبيل املبادئ 

 . 208تسلمون للنظام اجلديد بال مقاومةالتي يؤمنون هبا ويس

)يفتقر أفضل الناس إىل هكذا يصبح املشهد عندما ينهي رجل الكلمة املعارض مهمته: 

ا سينزل: املبادئ ، بينام تسود احلامسة اجلارفة أسوأ الناس. وعندها يقال: إن هناك شيئا جديد 

 أصبح املرسح، اآلن، جاهزا للمتطرفني. 209ال بد أن عودة املسيح قد اقرتبت(

109 

دوا إن األشخاص املأساويني يف تاريخ احلركات اجلامهريية هم، عادة، املثقفون  الذين مه 

 للحركة، والذين عاشوا لريوا سقوط النظام القديم عىل يد اجلامهري.

 اجلامهري عىل التخلص إن الوهم السائد الذي يذهب إىل أن احلركات اجلامهريية تولد من عزم

من الطغيان وشوقها إىل احلرية يعود إىل ضجيج الكلامت التي أطلقها املثقفون ضد النظام 

الواقع يقول: إن احلركات اجلامهريية خالل صعودها متنح، عادة حريات أقل  القائم. إال أن

ا ما ينسب هذا إىل مكر الفئة املتسلطة  من التي كانت موجودة يف عهد النظام القديم. وكثري 

ت اجلامهري من فجر احلرية الذي يوشك أن يرشق. تي خطفت احلركة يف بدايتها، وحرمال

املثقفون. حترك املثقفون ضد  – يف الواقع –دعوا هم لذين خ  إال أن األشخاص الوحيدين ا

                                 
 انظر:. «ستشهادنود نحن الهولنديون أن نصبح شهداء، شأننا شأن معظم معاصرينا الذين ال يريدون االال »جاء في رسالة كتبها مصرفي هولندي:  208

Demaree Bess, «The Bitter Fate of Holland» Saturday Evening Post Feb, 1, 1941. 
209 William Butler Yeats, <<The Second Comine>> Collected Poems (New York: Macmillan Company, 1933. 
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عيته ويدينون رشيف  النظام القائم، يعيبون عليه عدم عقالنيته وعدم كفاءته، ويشككون

ظلمه، مطالبني باحلرية، معرتضني أن اجلامهري التي تستجيب لنداءاهتم وتصطف وراءهم 

قيقة، ال تتوق إىل حرية التعبري وحتقيق الذات، تؤمن باألهداف ذاهتا. إال أن اجلامهري، يف احل

لك بل إىل التحرر من العبء الثقيل الذي خيلقه وجود الفرد املستقل. إهنا تريد احلرية )من ذ

إهنا تريد اخلالص من املسؤولية الثقيلة التي يواجهها األفراد  210القيد الثقيل: حرية االختيار(

أنفسهم التي يكرهوهنا وحتمل املسؤولية عن  املحبطون، والتي تتطلب منهم العيش مع

اجلامهري حرية الضمري، ولكنها تريد اإليامن، اإليامن الشامل األعمى.  أعامهلم. ال تريد

واجلامهري التي تطيح بالنظام ال تود إقامة جمتمع من أفراد أحرار مستقلني، بل بناء جمتمع 

 ت الفردية.ي اهلوياغالتامثل وجيسد الوحدة التامة ويليتميز ب

ه؛ ال عىل ظلمه، بل عىل ف رشور النظام القديم، بل عىل ضعمل تكن ثورة اجلامهري منصبة عىل

ال يقنع الناس  ضفشله يف حتويل اجلامهري إىل كيان قوي موحد. إن رجل الكلمة املعار

النظام القديم بقدر ما يقنعهم بضعفه وعجزه، وما تفعله احلركة اجلامهريية يتمشى،  بمساوئ

 عادة، مع رغبات الناس وال يمكن القول: إن احلركة خدعتهم.

ينتظر املثقفني الذين ساعدوا عىل والدة احلركة اجلامهريية مصري مرعب، يظل هؤالء 

، يؤمنون أن السعادة وأفكارهمترصفاهتم  املثقفون، مهام جم دوا العمل اجلامعي، فرديني يف

يمكن أن تكون فردية، كام يؤمنون بالرأي الفردي واملبادرة الفردية، إال أنه بمجرد أن تبدأ 

                                 
210 Fedor Dostoyevsky, The Brothers Karamazof Book V, Chap. 5. 



176 

 

احلركة عملها تقع السلطة يف يد أولئك الذين ال يؤمنون بالفرد، وال يقيمون له أي وزن. 

ستخفافهم بحقوق الفرد والقوة ايف  والسبب الذي جيعلهم مسيطرين عىل املوقف ال يكمن

ا مع  التي يستمدوهنا من هذا االستخفاف، ولكن من كون موقفهم من الفرد يتمشى متام 

 عواطف اجلامهري امللتهبة.
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 الفصل اخلامس عرش: املتطرفون

110 

خ حركة مجاهريية  ف، وحده، هو الذي يستطيع، عندما جتيء اللحظة املناسبة، أن يفر  املتطر 

غياب املتطرف، يظل التذمر الذي أثاره رجال الكلمة املعارضون بال هدف، حقيقية. يف 

إصالحات جديدة،  وأيويمكن أن يتبدد يف اضطرابات ال غاية هلا يسهل القضاء عليها. 

حتى عندما تكون جذرية، ال تستطيع يف غياب املتطرف، تغيري نمط احلياة القديم. وأي 

يتجاوز، عادة، نقل احلكم من رجال عمليني إىل رجال  انتقال للسلطة، يف غياب املتطرف، ال

عمليني مثلهم، باختصار، يمكن القول: إنه بدون املتطرف، ال يمكن أن تكون هناك بداية 

 جديدة.

ا من رجال الكلمة املعارضني، الذين  ا كبري  عندما يبدأ النظام القديم يف التهاوي نجد أن عدد 

 الفوىض العارمة فزع اهللع. ينتاهبم من النظرة األوىل إىلوا من أجل هذا اليوم، يصابون بصل  

ل قواهم العقلية. وهنا ينسون كل ما قالوه عن )الناس الطيبني البسطاء( وهيرعون إىل يش

النبالء والضباط الكبار واإلداريني ورجال البنوك  –طلب احلامية من الرجال العمليني 

 مع الغوغاء وإيقاف مد  الفوىض.الذين يستطيعون التعامل  –ومالكي األرايض 

ليس هذا شأن املتطرف: إن الفوىض هي البيئة التي يبدع فيها. عندما يبدأ النظام القديم يف 

ف  ف بكل جرأة؛ ليؤجج نريان الغضب عىل هذا النظام. جيد املتطر  التصدع يتقدم املتطر 

ات إىل اجلحيم. مل يبق رؤية العامل القديم ينتهي بغتة، ولتذهب اإلصالحيف  الرضا واملتعة
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ف نزعته إىل الفوىض  سوى األنقاض، وال يوجد ما يدعو إىل إصالح األنقاض. يربر املتطر 

ا منطقي ا، إذ يقول: إنه من املستحيل أن تكون هناك بداية جديدة، والنظام القديم يزحم  تربير 

ف رجال الكلمة جانب ا، إذا كانوا ال يزالون عىل ا األرض. يزيح ملرسح، ومع ذلك املتطر 

يستمر يف متجيد املذاهب التي صاغوها، وترديد الشعارات التي ابتكروها. املتطرف، وحده، 

الوحدة والتكتل يف  صدور اجلامهري الزاحفة: الرغبةيف  هو الذي يعرف الرغبة املعتملة

وحشد الصفوف والتخلص من الفردية املمقوتة، ليحل حملها جالل الكيان الواحد 

سواء من داخل  يصبح املستقبل هو امللك، والويل ملن حياول التمسك باحلارض،وعظمته. 

 احلركة أو من خارجها.

111 

من أين جييء املتطرفون؟ جييئون، غالب ا، من صفوف رجال الكلمة غري املبدعني. إن أهم 

 تفرقة بني رجال الكلمة هي بني أولئك الذين حيصلون عىل الرضا والشعور باالعتزاز نتيجة

عملهم وبني أولئك الذين ال يشعرون بيشء من هذا. إن رجل الكلمة املبدع، برغم انتقاداته 

احلقيقة، إنسان مرتبط باحلارض، يتطلع إىل اإلصالح ال إىل اهلدم. يف  املريرة للنظام القائم هو،

 وعندما تبقى احلركة اجلامهريية يف عهدته، فإنه ينزع إىل حتويلها إىل حركة سلمية، وأي

إصالحات يقوم هبا تظل سطحية جتري احلياة حتتها دون انقطاع. إال أن بقاء رجل الكلمة 

املبدع يف قيادة احلركة ال يتحقق إال بغياب الفوىض من املرسح، إما ألن النظام القديم تنازل 

بال مقاومة، أو ألنه حالف رجاال عمليني أقوياء قبل انفالت الفوىض من عقاهلا. إال أنه 

ا تسوده الفوىض، وعندما يتعذر االنتصار دون  عندما يكون الرصاع مع النظام القديم مرير 
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العمل اجلامعي والتضحية بالذات، فإن رجال الكلمة املبدعني يدفعون جانبا وتصبح 

مبدعني، ال يستطيعون االنتامء إىل احلارض،  يد رجال كلمة غرييف  السيطرة عىل األحداث

 ية.وال يكنون له سوى الكراه

، أو يرسم لوحة رائعة، أو يصمم  خمططا معامريا إن الرجل الذي يود أن يكتب كتاب ا عظيام 

ا، ويعلم أنه ال يستطيع أن يقوم بيشء من هذا، ولو منح  استثنائي ا، أو يصبح عاملا  شهري 

ا. األبدية، هذا الرجل ال جيد طعام للسالم يف نظام اجتامعي مستقر، سواء كان قديام  أو جديد  

يرى هذا الرجل أن حياته قد فسدت بال أمل يف عالجها، ويرى العامل املحيط به خمتال  ومعيب ا، 

وال يشعر بالراحة إال يف جو من الفوىض. وعندما يلتزم هذا الرجل باالنضباط أو يفرضه 

عىل اآلخرين، فإنه يفعل ذلك ألنه يرى أن هذا االنضباط يمكنه من امليض يف عملية تغيري ال 

ف العيش مع نفسه  وهلذا فهو خياف االستقرار واألوضاع اهلادئة  –تنتهي. ال يستطيع املتطر 

املنتظمة. بإمكاننا أن نعد قادة الثورة الفرنسية الدمويني ولينني وموسوليني وهتلر أمثلة 

، يالحظ بيرتفرييك أن 211ن صفوف رجال الكلمة غري املبدعنيصارخة ملتطرفني خرجوا م

القياديني يف احلركة النازية كانت لدهيم طموحات فنية وأدبية مل يتمكنوا من حتقيقها. معظم 

ب  ؛ب هتلر الرسم واهلندسة املعامريةجر   ب جوبلز املرسح والرواية والشعر؛ وجر  وجر 

روزنربج اهلندسة املعامرية والفلسفة؛ وجرب فون شرياك الشعر؛ وجرب فنلك املوسيقى؛ 

)كان اجلميع فاشلني ال بمعايري النجاح املوضوعية فحسب، بل وجرب سرتجير الرسم. 

                                 
 )املرتجم(. يف هذا السياق، دون تعليق أن اثنني من الزعامء الثوريني العرب املعارصين كشفوا عن طموحات أدبية ال تدعمها سوى موهبة شديدة التواضع ،نالحظ 211
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من حسب معايريهم هم(. كانت طموحاهتم الفنية واألدبية، يف األساس، أعمق بكثري 

 . 212ال يتجزأ من شخصياهتم اطموحاهتم السياسية، وكانت جزء  

أن حيويتها  س  حي جو احلركة اجلامهريية النشطة، بليف  ال يشعر رجل الكلمة املبدع بالراحة

يف دمائه، فهو ال جيد أي متعة  وعواطفها املتأججة متتص طاقاته املبدعة: ما دام اإلبداع يرسي

هديرها، هي أن يف قيادة املاليني وحتقيق االنتصارات، والنتيجة احلتمية، عندما تبدأ احلركة 

ا إىل أن رجل الكلمة املبدع  يتخىل عن موقعه طو ع ال يستطيع خنق ا أو يزاح بالقوة. ونظر 

ل، بالرضورة، إىل منحرف عن العقيدة السليمة. ومن هنا نرى أن  حاسته النقدية، فإنه يتحو 

رجل الكلمة املبدع، إذا مل يستطع خنق احلركة الوليدة بالتحالف مع رجال عمليني أقوياء، 

أو أن  ا،وإذا مل يمت يف اللحظة املناسبة، فليس أمامه سوى أن يصبح معزوال ومهمشا ومنسي

 يواجه اإلعدام.

112 

ف عىل تطور احلركة اجلامهريية عندما يتم النرص،  عجزه عن اهلدوء.يف  يكمن خطر املتطر 

ف عامل توتر وإرباك. يدفعه جوعه إىل إثارة  ويبدأ النظام اجلديد يف التبلور، يصبح املتطر 

رسية جديدة ال بد  العواطف العنيفة إىل البحث عن أرسار جديدة ال بد أن تكشف، وأبواب

أن تفتح، كام يدفعه إىل البحث املستمر عن أشد  املواقف تطرفا. ومن هنا جتد معظم احلركات 

يف . تتحول احلامسة، التي كانت، قبضة الشقاق واخلالفيف  اجلامهريية نفسها غداة انتصارها

                                 
212 Peter Viereck, Meta Politics (New York: Alfred A. Knopf, 1941), pp. 156, 170. 
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ام بني السابق، تتجىل يف رصاع حتى املوت مع أعداء خارجيني إىل رصاعات عنيفة وصد

األجنحة، وتتحول الكراهية إىل عادة متأصلة. بمجرد أن يغيب األعداء اخلارجيون يبدأ 

املتطرفون معاداة بعضهم بعضا. استطاع هتلر، الذي كان هو نفسه متطرفا، أن حيلل بدقة 

األمر الذي وزعه عىل  يفعقلية املتطرفني الذين تآمروا عليه ضمن صفوف احلركة النازية. 

ي الذي عينه بعد القضاء عىل الزعيم السابق روهم، حتدث هتلر عن زعيم الب وليس الرس 

مية، دون أن يشعروا، عقيدهتم د  ع  ال يف )أولئك الذين يرفضون أن هيدؤوا، الذين وجدوا

حيرمهم الرضا ويدفعهم إىل التآمر، وإىل التخطيط  النهائية.. أن ما يشعرون به من قلق وتذمر

وكام هو احلال، عادة مع هتلر، فإن  213هو قائم يف الوقت احلارض( كل ما املستمر لتدمري

اهتاماته ألعدائه، داخل أملانيا وخارجها، أشبه ما تكون باعرتافات شخصية. وهو نفسه، يف 

 . 214سفة النهائية والتربير النهائي(أيامه األخرية، وجد يف العدمية )الفل

شق احلركة وإدخال انحرافات وخالفات  ينزع املتطرفون، إذا سمح هلم بحرية العمل، إىل

د املتطرفون إثارة الفرقة، فإهنم يستطيعون حتطيم احلركة  هتدد بقاءها. وحتى عندما ال يتعم 

هذه املرحلة سوى دخول رجل  يف بدفعها نحو أهداف يستحيل حتقيقها. ال ينقذ احلركة يشء

 من الرجال العمليني.

                                 
213 Hans Bernd Gisevius, To the bitter end (Boston: Houghton Mifflin Company, 1974), pp. 121 – 122. 

214 H. R. Trevor – Roper, The Last Days of Hitler (New York: Macmillan Company, 1947), p. 4. 
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 الفصل السابع عرش: الرجال العمليون

113 

احلركة اجلامهريية خيطط هلا رجال الكلمة، ويظهرها إىل حيز الوجود املتطرفون،  ،باختصار

 وحيافظ عىل بقائها الرجال العمليون.

قد يكون من فائدة احلركة، بل قد يكون رشطا من رشوط بقائها، أن يؤدي هذه األدوار 

متطلبات املرحلة. عندما يقود املختلفة رجال خمتلفون يأيت الواحد منهم بعد اآلخر حسب 

الشخص نفسه، أو أشخاص بطبيعة واحدة، احلركة من بدايتها إىل هنايتها، فإن احلركة 

تنتهي، عادة، بكارثة، مل حيدث أي تغيري يف قيادة احلركة النازية أو احلركة الفاشية، وانتهت 

ء والقيام بدور الرجل احلركتان هناية مأساوية. كان تطرف هتلر، وما تبعه من عجز عن اهلدو

 مات هتلر يف منتصف الثالثينيات، كام كان هناك أي العميل، املسؤول عن تدمري النازية. لو

 كان سيتوىل القيادة، وكان بإمكان النازية أن تبقى. 215شك يف أن رجال عملي ا مثل جورنج

لكلمة أن الطبيعة البرشية. بوسع رجل ايف  هنالك، بطبيعة احلال، إمكانية حدوث تغيري

يصبح متطرفا حقيقي ا أو رجال عملي ا. إال أن التجربة تشري إىل أن مثل هذا التغيري يكون، 

عادة، مؤقتا، بعد وقت يطول أو يقرص يرجع املرء إىل طبيعته األصلية. كان تروتسكي، 

. غري أن د  ا، رجال من رجال الكلمة. كان معتس  أسا ا إىل أبعد حد  ا بنفسه وذكيا وفردي 

                                 
احلكم عليه باإلعدام  بعدسجن احللفاء  يف ام( من أوائل القادة النازيني، ومن أعوان هتلر املقربني، وقد مات منتحر  1946 – 1893كان هيومان جورنج ) 215

 )املرتجم(.
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غيريات اهلائلة التي عارصها، اهنيار النظام القيرصي وتصميم لينني احلديدي، دفعت الت

برتتسكي إىل معسكر املتطرفني. أثبت خالل احلرب األهلية مواهب استثنائية يف التنظيم 

من جديد، إىل طبيعته القديمة،  ،عاد وقيادة القوات. إال أنه مع انتهاء التوتر يف هناية احلرب

ا من الشدةرجال من رج والشكوك السوداء، واثقا يف الكلامت بدال من  ال الكلمة، متحرر 

 العمل املحموم، وهكذا سمح لنفسه أن يزاح جانبا من قبل املتطرف املاكر ستالني. 

ف. إن أخطاءه  كان ستالني نفسه مزجيا من املتطرف والرجل العميل، مع غلبة اجلانب املتطر 

وأوالدهم، والرعب الذي واكب التطهريات  216ة للكلوالكمن اإلبادة العبثي –ة الفظيع

كانت كلها  –املتوالية، واحللف مع هتلر، والتدخل الفظ يف إبداع الكتاب والفنانني والعلامء 

أخطاء رجل متطرف. مل يكن بإمكان الروس، طاملا ظل ستالني يف السلطة، أن يتذوقوا أي 

 متعة من متع احلارض. 

طرفا وقد أد ى تطرفه إىل حتطيم كل املنجزات املذهلة التي حققها وكان هتلر، بدوره، مت

 عندما ترصف كرجل عميل واقعي. 

تى فرانكلني وهناك أيضا، بطبيعة احلال، طراز نادر من القادة، مثل لنكولن وغاندي، وح

. مل يرتدد هؤالء يف استثامر مجوع الناس وخوفهم إلجياد أتباع 217روزفلت وترششل وهنرو

                                 
شاء مزارع مجاعية وإهناء طبقة الكوالك، ويف م، قرر ستالني تأميم املزارع وإن1929يطلق يف روسيا عىل طبقة املزارعني امليسورين، ويف سنة « الكوالك»كان اسم  216

التأميم  تم تأميم معظم املزارع، وكان هناك عدة ماليني من املنفيني واملهجرين واملعتقلني من طبقة الكوالك وغريهم من املزارعني الذين عارضوا 1934سنة 

 )املرتجم(.

سبيل االستقالل، وتوىل رئاسة الوزراء منذ استقالل  يفأقرب مساعديه إليه، ناضل وسجن م( من أبرز تالمذة غاندي، و 1964 – 1889الل هنرو ) كان جواهر 217

 م حتى وفاته. )املرتجم(.1947اهلند سنة 
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سة، إال أهنم بخالخملصني  ف هتلر أو ستالني، أو مندفعني حتى املوت يف محاية قضية مقد 

لوا معاناة النفوس218219حتى كالفن  املحبطة إىل لبنات لبناء عامل جديد.  ، مل حيو 

إن ما أبداه هؤالء القادة النادرون من ثقة يف النفس ينبع من إيامهنم باإلنسانية؛ ذلك أهنم 

 حد أن يكون حمرتما ما مل حيرتم البرش.أدركوا أنه ال يمكن أل

114 

ينقذ رجل العمل الواقعي احلركة من النزعات االنتحارية، ومن طيش املتطرفني. إال أن 

 ظهوره يعني، عادة أن مرحلة احلركة الديناميكية انتهت بالقضاء عىل الوضع القائم.

ة عليه. كانت القوة املسري   ال هيم رجل العمل أن يعيد صياغة العامل بقدر ما هيمه أن يسيطر

التغيري اجلذري، أما يف املرحلة يف  مرحلتها الديناميكية هي االحتجاج والرغبةيف  للحركة

 النهائية فشغل احلركة الشاغل هو التنظيم واحلفاظ عىل السلطة التي تم الفوز هبا.

يف  بظهور رجل العمل يمكن القول: إن احلامسة املتفجرة للحركة قد حنطت ووضعت

سة. تتبلور احلركة الدينية يف شكل الكهنوت والطقوس: وتتبلور احلركة  مؤسسات شبه مقد 

شكل حكومة يف  الثورية يف شكل أجهزة الرقابة واإلدارة: وتتبلور احلركة القومية

ومؤسسات وطنية. إن إنشاء كنيسة يعني انتهاء مدة الدعوة األوىل؛ وقيام األجهزة 

                                 
 سة الكاثوليكية انظر:كل من لوثر وكالفن استهدف إقامة سلطة كنسية جديدة، أقوى وأكثر ديكتاتورية وحزًما، وأقسى في معاركة الهراطقة، ومن الكني 218

Jerome Frank, Fate And Freedom (New York: Simon And Schuster, Inc, 1943), p.283. 
م( رجل الدين الفرنيس/ السويرسي من أهم قادة اإلصالح الربوتستانتي يف القرن السادس عرش، وكان له تأثري كبري عىل  1564 – 1509يعد  جون كالفن ) 219

 مريكا )املرتجم(.الكنائس التي اتبعت مذهبه يف أوروبا وأ
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القضاء عىل العقلية الثورية وآلياهتا. كام أن إنشاء املؤسسات  واملؤسسات الثورية يعني

احلكومية يف دولة جديدة مستقلة تعني هناية املرحلة املتحمسة العدوانية. تعمل املؤسسات 

عىل تأبيد نموذج جيسد العمل اجلامعي. يتوقع من أعضاء املؤسسات يف جمموع موحد أن 

ا،  إال أهنم مع ذلك يبقون ممثلني ملؤسساهتم وال حيكمهم يترصفوا، كام لو كانوا رجال  واحد 

 العفوي القديم. يف املرحلة اجلديدة ال تتحقق الوحدة إال من خالل الوالء األعمى االندفاع

 للمؤسسات: تصبح العفوية مرفوضة، ويصبح القيام بالواجب املثل األعىل املنشود.

115 

هي أن يضمن بقاء  ىل حركة مجاهريية منترصةإن املهمة األوىل للرجل العميل عندما يسيطر ع

الوحدة واالستعداد للتضحية بالذات. إن هدفه هو إقامة جمموع واحد منظم، ومع ذلك 

يمكن أن يترصف مثل رجل واحد. ال يستطيع الرجل العميل االعتامد عىل احلامسة؛ ألن 

ا بالنتائج احلامسة، بطبيعتها، عاطفة عابرة. وال يمكنه االعتامد عىل اإلقناع  الذي ال يأيت دوم 

ينزع إىل االعتامد، أساسا عىل التدريب املستمر والقمع، إنه يرى أن املقولة  املطلوبة. وهلذا فهو

وهو  التي تذهب إىل أن كل الرجال جبناء أصدق من املقولة التي تزعم أن كل الرجال محقى،

 د )يف رقاب الناس ال يفينارد، إىل تأسيس نظامه اجلديينزع، كام قال السري جون ما

 . إن الرجل العلمي ال يعتمد عىل اإليامن بقدر ما يعتمد عىل القانون.220قلوهبم(

                                 
220 John Maynard, Russia In Flux (London: Victor Gollancz, Itd, 1941), p.19. 
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بفضل  ومع ذلك، فالرجل العميل ال يملك إال أن يذهل باملنجزات الكربى التي حتققت

من  اإليامن والعمل العفوي يف أيام احلركة األوىل، إذ أمكن إجياد أداة قوية من أدوات القوة

العدم. ال تزال هذه الذكرى راسخة يف عقله، من هنا، فهو حيرص عىل أن يصنع للمؤسسات 

اجلديدة واجهة جذابة من اإليامن، وعىل أن يكون هناك سيل مستمر من الدعاية املحمومة، 

وغ أوامره بلغة الثورة، ويستخدم فهو يص برغم أنه يعتمد، أساسا، عىل القمع. وفوق هذا،

العقيدة هبالة من السمو والقداسة. يتحول رجال  لصيغ القديمة، وحييط رموزالشعارات وا

الكلمة واملتطرفون الذين واكبوا احلركة يف مرحلتها األوىل إىل قديسني. برغم أصابع القمع 

احلديدية املوجودة يف كل مكان، وبرغم الرتكيز عىل التدريب املستمر العنيف، فإن 

املحمومة تضفي عىل القمع طابع اإلقناع وتسكو العادة الشعارات القديمة والدعاية 

ا كبريا إلظهار املرحلة اجلديدة،  املفروضة فرضا رداء العفوية. يبذل الرجل العميل جهد 

 وكأهنا النتيجة املجيدة احلتمية آلمال املرحلة األوىل ورصاعاهتا. 

ام اجلديد االستقرار خيتار الرجل العميل بعناية األساليب التي يستخدمها إلعطاء النظ

والثبات. إنه يستعري من القريب والبعيد ومن العدو والصديق. بل إنه يعود إىل النظام القديم 

الذي قضت عليه احلركة؛ ليقتبس منه بعض التقنيات التي توطد االستقرار، ويوجد بذلك، 

هذه يف  دةدون أن يقصد، استمرارية مع املايض. ومنصب الديكتاتور املطلق الذي يظهر عا

لية مقصودة، باإلضافة إىل كونه تعبريا عن اجلوع إىل السلطة. املرحلة هو استخدام متعمد آل

الثبات، يف  إن الديكتاتورية كثريا ما تربز مع بداية احلركة ومع هنايتها. إهنا تعبري عن الرغبة

ر. إن عصمة ويمكن أن تستخدم لبلورة وضع مل يتبلور، أو للحفاظ عىل وضع بدأ يف االهنيا
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القرن يف  البابا أعلنت مرتني: كانت األوىل يف عهد البابا إيرانيوس، يف األيام األوىل للبابوية

م حني بدأ أن البابوية موشكة عىل  1870عهد بيوس التاسع سنة يف  الثاين، وكانت الثانية

 الزوال. 

يف عهد ستالني  وهكذا نجد أن برنامج الرجل العميل مقتبس من هنا وهناك. كانت روسيا

خليطا غريب ا من البلشفية والقيرصية، والقومية، والسالفية، والديكتاتورية، وأشياء منقولة 

الثالث مزجيا من القومية،  من هتلر، وعنارص من الرأساملية االحتكارية، كام كان رايخ هتلر

بلشفية، من ال إىل أشياء منقولة والعنرصية، والقومية الربوسية، والديكتاتورية، باإلضافة

، والكاثوليكية واليهود القدامى. كام أن املسيحية بعد انتهاء 221والفاشية، وديانة الشنتو

رصاعات القرون األوىل وخالفاهتا، تبلورت يف شكل كنيسة سلطوية، وأصبحت مزجيا من 

القديم واجلديد ومقتبسات من العدو والصديق. أخذت تراتيبتها من بريوقراطية 

القديمة، وجاءت بمنصب القائد  لرومانية، وأخذت عنارص من الطقوسا األمرباطورية

 .222ا عىل البقاء ويقوي سلطتهاالستيعاب ما يساعده املطلق، واتبعت كل الوسائل املتاحة

116 

عندما تقع احلركة يف قبضة رجل عميل، فإهنا تكف عن كوهنا مالذا من آالم الوجود الفردي 

حة لصعود الرجل الطموح. إن اجتذاب احلركة رجاال، ال وتبعاته وتتحول إىل وسيلة متا

                                 
 .يشبه العبادة )املرتجم( تنترش ديانة الشنتو يف اليابان وتقوم يف جوهرها عىل تقديس األسالف عىل نحو 221

222 John Addington Symonds, The Rine Arts, «Renaissance In Italy Series (London: Smith, Elder, And Company, 

1906), pp. 19 –20. 
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دليل قاطع عىل التغيري اهلائل الذي أمل باحلركة وعىل تأقلمها مع الوضع  يعانون اإلحباط هو

الراهن. كام أنه من الواضح أن إقبال األعضاء اجلدد يسارع يف حتويل احلركة إىل مرشوع 

ازية الوليدة: إن احلركة ال تستطيع أن متنح أي كان يرعى حركة الن مؤسيس. قال هتلر، الذي

ر قائال : إن احلركة إذا خضعت ألفراد ذ  احلارض )سوى الرشف واخللود، وح مزايا يف الوقت

 . 223من احلارض، فإن مهمتها قد انتهت(يريدون االستفادة 

الرصاع حتى يف  اهتاممها باملحبطني، ال لتستثمر تذمرهميف  هذه املرحلة،يف  تستمر احلركة،

ا خنوعني مطيعني،  املوت مع احلارض، ولكن لكي تؤقلمهم مع مؤسساهتا، وجتعلهم أتباع 

ومتنحهم اآلمال البعيدة واألحالم والرؤية. هكذا تصبح احلركة، بعد انتهاء مرحلتها 

ا  للمحبطني. الديناميكية، أداة من أدوات القوة للناجحني، وخمدر 

                                 
223 Adolph Hitler, Mein Kampf (Boston: Hough Ton Mifflin Company, 1943), p. 105. 
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 امهريية النافعة والضارةالفصل الثامن عرش: احلركات اجل

 ساد وعقمفها من بحلة الديناميكية وما يواكاملر

117 

ي عنى هذا الكتاب، أساسا، باملرحلة الديناميكية من احلركة اجلامهريية، وهي املرحلة التي 

هذه املرحلة يف  يصوغها وهييمن عليها املؤمنون الصادقون. تنزع احلركات، مهام كان نوعها،

خصائصها املشرتكة التي حاولنا تلخيصها. يبدو من الواضح اآلن أنه مهام كانت إىل إظهار 

األهداف األصلية للحركة نبيلة، ومهام كانت النتائج التي حققتها جيدة، فإن مرحلتها األوىل 

 رشيرة.  تبدو لنا غري جذابة، إن مل نقل

 التعاطف. إنه رجل قاس، واملتطرف الذي يطبع هذه املرحلة بطابعه هو نموذج إنساين ال يثري

ا ما يكون املؤمن الصادق  معتد برأيه، يصدق كل ما يقوله، كثري اجلدل، وضيع ووقح. كثري 

سة. إن الوحدة املطلقة  عىل استعداد للتضحية بأقاربه وأصدقائه يف سبيل قضيته املقد 

ها الذي ال واالستعداد التام للتضحية بالنفس اللذين يعطيان احلركة الديناميكية اندفاع

يقاوم ال يمكن حتقيقهام، عادة، إال بالتضحية بأشياء كثرية مجيلة وثمينة هي ما متيز الوجود 

الفردي لإلنسان. ال يمكن حلركة طالت مرحلتها األوىل، أو إذا بقيت بعد سقوط النظام. 

 ويف احلركات اجلامهريية التي نعدها اليوم جيدة ونافعة كاإلصالح الديني، أو الثورة

اإلنجليزية، أو الثورة الفرنسية، أو الثورة األمريكية، وكثري من احلركات القومية خالل 

 القرن التاسع عرش، مل تطل املدة الديناميكية برغم أهنا كانت مطبوعة بطابع التطرف الدموي.
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احلركة فحسب،  يعرف قائد احلركة اجلامهريية الذي خيدم شعبه وخيدم اإلنسانية، ال متى يبدأ

 .224ي، متى ينهي مرحلتها الديناميكيةل يعرف، مثل غاندب

عندما حتتفظ احلركة اجلامهريية عرب عدة أجيال بالطابع الذي صاغته املرحلة الديناميكية )كام 

هو احلال مع الكنيسة السلطوية خالل القرون الوسطى( فإن النتيجة ظهور مدة من اجلمود 

اهد مدة من اإلبداع احلقيقي مقرتنة باحلركة وبداية عرص مظلم. لنا أن نقرر، عندما نش

اجلامهريية، أهنا تسبق املرحلة الديناميكية، أو عىل األغلب تأيت بعدها، عندما تكون املدة 

دمر، فإن هنايتها، خاصة عندما تكون مفاجئة،  الديناميكية قصرية ال تتمي ز بطابع دموي م 

ا ما تثري موجة من اإلبداع. وتبدو هذه امل الحظة صحيحة، سواء انتهت احلركة بالنجاح كثري 

أو الفشل. ومدة اإلبداع التي تأيت بعد هناية احلركة النشطة ال عالقة هلا باملبادئ املثالية التي 

نادت هبا احلركة أو ما واكبها من حيوية، بل تعود إىل اسرتخاء االنضباط االجتامعي وحترير 

واحتقار النفس وازدراء احلارض. أحيانا، يصبح  الفرد من اجلو اخلانق، جو الطاعة العمياء

سة التي انتهت أو هجرت حافزا عىل  احلرص عىل ملء الفراغ الذي ترتكه القضايا املقد 

 اإلبداع. 

إن املرحلة الديناميكية، نفسها مرحلة فقرية يف اإلبداع، أدرك تروتسكي أن مراحل التوتر 

تفكري والتأمل. )تعاين حوريات اإلبداع، حتى العايل يف مشاعر اجلامهري ال ترتك جماال لل

                                 
قائد حركة مجاهريية ديناميكية وأدرك مع االنتهاء من توحيد اململكة أن املرحلة اجلديدة  – رمحه اّلل –يمكن، وفقا لتحليل املؤلف أن نعد  امللك عبدالعزيز آل سعود  224

 املتطرفني، وانرصف إىل بناء الدولة )املرتجم(. دةمن الثورة إىل الدولة، فأجلم حتتطلب االنتقال 
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. فجع كل من 225ام الصلبة خالل األوقات الثورية(حورية اإلبداع الصحفي ذات العظ

يف فرتتيهام البطوليتني وأرادا إبداعا  وهتلر باملستوى اهلزيل لألدب والفن املنتجني 226نابليون

الذي حييط  قدر من املعرفة أن اجلوعظيام  يتمشى مع األحداث العظيمة. مل يكن لدهيام أدنى 

سنة يف  باحلركة اجلامهريية خينق روح اإلبداع ويقيض عليها. ولنا مثال عىل ذلك: كان ملتون

ا عظيام، انتهى من حترير مسودة عمله الكبري )الفردوس الضائع(، ثم 1640 ا واعد  م شاعر 

ر الكتيبات غارقا حتى عنقه )أمىض عرشين سنة عقيمة   واجلدال ر من الضجيجبح يفحير 

 .227الصاخب( خالل الثورة اإلنجليزية

118 

 إن تأثري احلركة اجلامهريية النشطة عىل العملية اإلبداعية تأثري بعيد املدى يتخذ عدة أشكال: 

يستنزف التوتر الذي تثريه احلركة الطاقات التي كانت ستتجه إىل العمل اإلبداعي. إن  :أوال

 ر ما يؤثر فيه التهتك واالنحالل.بداعي قدالعمل اإليف  التوتر يؤثر

حتط احلركة من قيمة اإلبداع احلقيقي وحتل حمله األدبيات التي ختدم احلركة. ال بد لكل  :ثانيا

ا من الدعاية. ال ينتج  «بالواقعية»من األدب والعلم والفن أن يصطبغ  وأن يصبح جزء 

الصادقني للتعبري عن النفس، وال خلالص  الكاتب أو الفنان أو العامل، إذا كانوا من املؤمنني

                                 
225 Leon Trotsky, The History of the Russian Revolution (New York: Simon And Schuster, Inc, 1932), Preface. 

 نظر:اكتب نابليون إلى قائد الشرطة مستغربا عدم وجود نهضة أدبية مزدهرة في أنحاء األمبراطورية وطلب منه العمل على إيجادها، » 226

Jacques Barzun, of Human Freedom Boston: Little, Brown & Company, 1939), p.91. 
227 «John Milton», Encyclopaedia Britannica. 
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الروح، وال للبحث عن احلقيقة واجلامل. مهمة كل هؤالء أن ينذروا وينصحوا ويناشدوا 

 ويمجدوا ويشجبوا.

االستعامر أو التصنيع(  عندما تفتح احلركة آفاقا جديدة تستغرق اجلهود )كاحلرب أو :ثالثا

 اإلبداعية.فإن هناك استنزافا إضافي ا للطاقة 

ف  تكفي حالة التطرف، يف حد ذاهتا، خلنق كل أشكال العمل اإلبداعي. :رابعا يزدري املتطر 

احلارض كله، ويعمى عام يف احلياة من مجال وعمق. تبدو األشياء التي تثري خيال املبدع يف نظر 

ف تافهة أو فاسدة. )جيب عىل كتابنا أن ينتظموا يف الطابور العسكري، وك ل من يتوقف املتطر 

ا من اخلدمة . هذه الكلامت التي قاهلا كونستانتني (يف الطريق لقطف الزهور يعد  فار 

ف وكلامته عرب العصور. قال احلاخام جيكوب )القرن  سايموتوف تعكس أفكار املتطر 

الطريق... )ويقطع دراسته للتوراة( قائال: )ما أمجل يف  األول بعد امليالد(: )إن الذي يتمشى

كان بوسع القديس  228( يصبح مذنب ا يف حق نفسه(!ا أمجل هذا احلقل...لشجرة( أو )مهذه ا

برنارد أن يسري طيلة النهار بقرب بحرية جنيف دون أن يرى البحرية. ويف كتابه )إبداع 

الفنون( يروي املؤرخ والفيلسوف الربيطاين ديفيد هيوم قصة الراهب )الذي وجد نافذة يف 

ف  زنزانته تطل عىل منظر ا(. إن عمى املتطر  ا أال يلتفتا إليها أبد  مجيل، فأخذ عىل عينيه عهد 

يمنحه القوة؛ ألنه ال يرى العقبات يف الطريق، ولكنه سبب للعقم الفكري واجلفاف 

 العاطفي. 

                                 
228 Pirke Aboth, The Sayings of the Jewish Rathers (New York: E. P Dutton & Company, Inc, 1929), p. 36. 
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ف بعقله، وهلذا فهو ال يستطيع أن يبدأ التفكري من جديد. وسبب هذا االعتداد  يعتد  املتطر 

أن احلياة، والكون بأكمله ختضع لقانون بسيط هو القانون الذي يؤمن  هو اعتقاده الراسخ

به. وهكذا يصبح املتطرف حمروما من تلك الفرتات املثمرة من البحث العقيل، حيث يكون 

ا جلميع ردود الفعل، ومفتوالعقل   معادالت جديدة وبدايات جديدة. ا عىلح  مستعد 

119 

من أنواع االبتكار فهو، عادة، ابتكار يف التطبيق أو يف  عندما تظهر احلركة اجلامهريية أي نوع

الكم. إن املبادئ واألساليب والتقنيات التي تستخدمها احلركة اجلامهريية وتستغلها هي، 

ال يزال خارج دائرة احلركة. تنزع مجيع احلركات اجلامهريية إىل  عادة من إنتاج إبداع كان، أو

يف األذهان باليابانيني، يقلد النازيون والشيوعيون، حتى التقليد السافر الذي أصبح مرتبطا 

سة التي تبنوها كام يسوق املعلن  يف حقل الدعاية، أكثر مما يبتكرون، ويسوقون القضية املقد 

ا ا يف األساليب 229معينا من الصابون أو من السجائر الرأساميل نوع  ه جديد  . إن الكثري مما نعد 

يون جييء من أهنم يديرون )أو حياولون أن يديروا( التي يتبعها النازيون والشيوع

دوبونت أمرباطوريته الصناعية.  أمرباطوريات شاسعة بالطريقة ذاهتا التي يدير هبا فورد أو

ا عىل اإلبداع الطليق  ولعله من الصواب أن نقول: إن نجاح التجربة الشيوعية سيعتمد، دوم 

ا ملني املتبجحون أهنم يظهرون تساحم  ال الكرالذي ينبع من خارج العامل الشيوعي. يعتقد رج

مل توجد  حني يقولون: إن الرأساملية ستبقى جنبا إىل جنب مع الشيوعية. واحلقيقة أنه لو

                                 
229 Eya Lips, Savage Symphony (New York: Random House, 1938), p. 18. 
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لكان الشيوعيون سيجدون من الرضوري إجيادها، ولو  جمتمعات حرة خارج العامل الشيوعي

 بمرسوم من الكرملني.

 النشطة بعض العوامل التي تتحدد طول املرحلة

120 

مرحلتها الديناميكية  عندما تسعى احلركة اجلامهريية إىل حتقيق هدف ملموس حمدد، فإن

تكون، عادة، أقرص منها يف احلركة التي تسعى خلف أهداف غائمة وغري واضحة. ولعل 

عدم وضوح اهلدف أمر رضوري لنشوء التطرف الدائم. قال أوليفر كرومول: )ال يذهب 

 .230ذاهب مدى إال حني جيهل إىل أين هو اإلنسان إىل أبعد

 عندما تستهدف احلركة حترير األمة من الطغيان، الداخيل أو اخلارجي، أو صد  اعتداء، أو

حتديث جمتمع متخلف، فمن الطبيعي أن تنتهي مع هناية الرصاع مع العدو، أو إعادة تنظيم 

مثايل تسوده الوحدة الشاملة املجتمع. من الناحية األخرى، عندما يكون اهلدف إجياد جمتمع 

ا ديني ا أو شيوعي ا أو دولة حربية كدولة هتلر، فإن املرحلة  والتضحية بالذات، سواء كان جمتمع 

الديناميكية ال تنتهي عند حد. عندما تعد  الوحدة والتضحية بالنفس أمرين رضوريني لبقاء 

سة، أي حتويل  (املجتمع، فإن النتيجة هي )قدسنة احلياة اليومية القضايا العادية إىل قضايا مقد 

 أو عسكرة املجتمع. 

                                 
230 Quoted By J.A.Cramb, The Origins And Destiny of Imperial Britain (London: John Murray, 1915), p. 216. 
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. كان املفكران  ويف أي من احلالتني سيبقى النمط الذي شهدته املرحلة الديناميكية ثابتا ودائام 

جو التفاؤل الذي ساد  يفجيكوب بريكهارد وأرنست رينان من القالئل الذين متكنوا 

رد يف القرن القادم. توقع بريكها سيجيئرفة ما النصف الثاين من القرن التاسع عرش من مع

ا يبدو سخيفا ولكنه يرفض، بإرصار، أن هاجس   ي  ظهور املجتمع العسكري: )إن لد

يفارقني.. ما سوف جييء هو تنظيم متقن ومدروس للشقاء، الذي يتخذ صورة تنظيامت 

أما رينان فتنبأ بام  .231(دأ وتنتهي بقرع الطبول العسكريةوأيام تب عسكرية ومالبس عسكرية،

هو أبعد. شعر أن االشرتاكية ستكون دين الغرب القادم، وبام أهنا ستكون علامنية فسوف 

تكون النتيجة إضفاء طابع القداسة عىل السياسة واالقتصاد، كام أنه خيش من قيام صحوة 

 يصاغ )ال بد أن ترجتف خوفا. يف هذه اللحظة، ربام :كاثوليكية تقف يف وجه الدين اجلديد

ا عميقة. وقد  دين املستقبل، دون أن يكون لنا أي دور يف صياغته... إن للسذاجة جذور 

ا وسطى جديدة، جييء معها الربابرة جتلب االشرتاكية معها، بتواطئ مع الكاثوليكية، قرون  

 .232وباختصار غياب احلضارة بأرسها( والكنائس وتشهد غروب احلرية والفردية،

121 

تتم عىل نطاق  ا كانت هناك حماوالت إلجياد جمتمع مثايل كانت املحاولةنالحظ أنه عندم

شاسع وتشمل شعوب ا غري متجانسة، كام كانت عليه احلال يف الثورات الفرنسية والروسية 

والنازية. يبدو أنه عندما تتم املحاولة من جانب دولة صغرية، ويف وجود شعب متجانس، 

                                 
231 Quoted by James Hasting Nicholas In His Introduction To the English Translation of Jacob C. Burck Hardt's Force 

and Freedom (New York: Pantheon Books, 1943), p. 40. 
232 Ernest Reman, History of the People of Israel (Boston: Little, Brown & Company, 1888 – 1896) vol V, p. 360. 
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هلا البرشي الصغري، خوف الدولة الصغرية من تبديد رأسام فإن النتائج ال تكون مأساوية. إن

خي، وشعور أبناء الشعب أهنم ينتمون إىل أرسة واحدة آة إىل االنسجام والتح  وحاجتها املل

ا ممكنا دون اللجوء إىل )القدسنة( أو  – كل هذه عوامل جتعل قيام تعاون تام بني الناس أمر 

املجال للدول الصغرية املتجانسة املتحرضة  ترك لو ا)العسكرة(. وحيسن الغرب صنع  

 وحدها، لتقوم بتجربة النظريات االجتامعية اجلديدة. إن فكرة النموذج الصغري للمصنع،

التي يستفاد منها يف عمليات التصنيع الكبرية يمكن أن يستفاد منها يف التطور االجتامعي. 

ام الغرب، فقد كان هذا هو وال جيب أن نستبعد فكرة جمتمعات صغرية ترسم الطريق أم

النمط السائد عرب مدة طويلة. تلقى الغرب من الدول الصغرية يف الرشق األوسط واليونان 

 وإيطاليا الديانة واملكونات الرئيسة حلضارته وثقافته.

وهناك، عىل ما يبدو عالقة أخرى بني نوعية اجلامهري وطبيعة احلركة اجلامهريية النشطة 

هتا. إننا أما م حقيقة تقول: إن اليابانيني والروس واألملان الذين سمحوا حلركة مجاهريية ومد 

نشطة بالبقاء دون أي مقاومة كانوا مهيئني نفسي ا للخضوع واالنضباط احلديدي عرب عدة 

أجيال قبل ظهور احلركة اجلامهريية. كان ستالني مدركا متام اإلدراك أن استعداد اجلامهري 

 –قال لينني بصوت مرتفع  – معني له: )كيف نستطيع أن نقارن الروسية للطاعة كان خري

إن كل من يقرأ ما قالته  233الصابرة املتعودة عىل احلرمان؟( مجاهري أوروبا الغربية بجامهرينا

الكاتبة السويرسية الفرنسية مدام دي ستايل عن األملان قبل أكثر من نصف قرن يدرك أهنم 

ركة مجاهريية دائمة: )حيب األملان اخلضوع بشدة. ويلجؤون إىل كانوا املادة اخلام املثالية حل

                                 
233 Angelica Balaban off, My Life As Rebel. (New York: Harper and Brothers, 1938), p.281. 
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ل نظريات فلسفية؛ لكي يربروا شيئا ال عالقة له بالفلسفة. احرتام القوة واخلوف الذ ي حيو 

 . 234هذا االحرتام إىل إعجاب(

 ال يمكن القطع أنه مل يكن بوسع هتلر أو ستالني الظهور يف دولة متلك تراثا طويال من احلرية.

ما يمكن قوله بال تردد: إنه يف دولة كهذه ربام كان بوسع هتلر أو ستالني الظفر بالسلطة، إال 

إن أي تغيري إجيايب يف األوضاع  أنه مل يكن بوسع أي منهام االحتفاظ هبا حتى النهاية.

إىل إحياء تقاليد احلرية، وتقاليد التمرد. ليس للفرد الذي  –بال شك  –االقتصادية سيؤدي 

اوم ستالني يف روسيا أي انتامء يلوذ به مما جيعل قدرته عىل مقاومة القمع معدومة، إال أن يق

الفرد يف املجتمعات التي تنعم برتاث من احلرية، عندما يقاوم القمع ال يشعر أنه خلية آدمية 

 من شعب كامل، ومن أسالفه املتمردين. منعزلة، وإنام جزء

122 

، عامل حاسم يف حتديد طبيعة احلركة اجلامهريية ومدهتا، إن إن شخصية القائد، عىل األغلب

القادة النادرين مثل لنكولن وغاندي مل يكونوا عىل استعداد إليقاف الرش املتأصل يف احلركة 

إهناء احلركة جمرد حتقيق هدفها. هؤالء القادة من القلة يف  اجلامهريية فحسب، بل كانوا راغبني

. ومن الناحية 235لطة منحتهم عظمة وسخاء يف الروح()الس التي يصدق عليهم القول: إن

األخرى، نجد أن عقلية ستالني البدائية وقسوته القبلية كانتا عاملني رئيسني يف إطالة املرحلة 

                                 
234 Quoted by w, R. Ngc, «Patriotism» Nineteen Modern Essays, Ed. W.A. Archbol d (New York: Longmans, Green, 

& Company, 1926) p. 213. 
235 John Maynard, Russia In Flux (London: Victor Gollancz, Ltd, 1941), p.29. 
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 الثورة الروسية لو الديناميكية من احلركة الشيوعية. من العبث أن نحاول التكهن بمصري

ا أو عقدين.   طال األجل بلينني عقد 

يشعر املرء أن لينني مل يكن ينطوي عىل روح مهجية، كالتي ظهرت بوضوح مع هتلر 

ا  وستالني، تلك الروح التي جتعل البرش كام قال الفيلسوف اليوناين هريكالبتس: )شهود 

ا عىل أمثال البرش(. صاغ ستالني خلفاءه عىل مثاله، وبإمكان الشعب الرويس أن يتوقع  أرشار 

ا خالل العقود القادمة. أد ى موت كرومول إىل انتهاء الثورة اإلنجليزية، نوعية القيادة نفسه

يف  مات هتلر الديناميكية من الثورة الفرنسية. لو كام أد ى موت روبسبري إىل هناية املرحلة

مسارها، يف  لتغيريات رئيسية ،منتصف الثالثينيات لتعرضت النازية، حتت قيادة جورنح

ام احلرب العاملية الثانية. إال أنه من الناحية األخرى ربام استطاع ولكان باإلمكان تفادي قي

 رضيح هتلر مؤسس الديانة النازية، أن يثري من الرشور ما يفوق بكثري فظائع احلرب العاملية

 .تهببالثانية والدمار الذي س

123 

ا الديناميكية. مرحلته تؤثر الطريقة التي تبدأ هبا احلركة اجلامهريية يف مدهتا وكيفية انتهاء

عندما نرى أن حركة اإلصالح الربتستانتي والثورة اإلنجليزية والثورتني األمريكية 

ا من الثورات الوطنية انتهت، بعد مدة ديناميكية قصرية، بنظام اجتامعي  والفرنسية وكثري 

التي يتميز باملزيد من احلريات الفردية، فإن لنا أن نرجع السبب إىل حتقيق املثل واألهداف 

سادت خالل املرحلة األوىل من املرحلة. بدأت مجيع هذه احلركات بتحدي نظام قائم مستقر 
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وإزاحته. متت إزاحة النظام برسعة، وبقيت ذكرى األيام األوىل للحركة حي ة يف أذهان 

الناس، وهلذا كانت النتيجة النهائية ظهور احلريات الفردية. وعىل النقيض، مل يكن هنالك 

ي عند ظهور املسيحية، مل تبدأ بإزاحة ملك، أو نظام، أو هدف حمدد دولة،  يتجه إليه التحد 

ا يتحدون سل طة قائمة باسم شعوب أو كنيسة. كان هناك قديسون، ولكنهم )مل يكونوا ثوار 

، وهلذا السبب، ربام، ظل النظام السلطوي الذي أدخلته املسيحية قائام  بال حتد  236العامل كلها(

 مر هناية األمر مستلهام  يف  العقل املسيحي الذي تم س مئة سنة. ومل يكن حتريرعرب ألف ومخ

من نامذج االستقالل املثرية يف التاريخ اليوناين / الروماين.  األيام األوىل للمسيحية، ولكن

والقومية األملانية، بدورها، عىل خالف القوميات يف معظم الدول الغربية، مل تبدأ بعمل مثري 

لسلطة القائمة، بل انطوت منذ بدايتها حتت جناح اجليش الرويس. جتلت بذرة يتحدى ا

احلرية الفردية يف أملانيا يف الثورة الربوتستانتية ال يف القومية. من ناحية أخرى بدأت حركة 

اإلصالح الربوتستانتي، والثورات األمريكية والفرنسية والروسية، ومعظم احلركات 

 العقول. يف ل عرب  عنه األفراد، وظلت ذكراه حيةالوطنية، بتحد  مثري مذه

 .237ة يف روسيا ليست باألمر املستحيلوهبذا املعيار، فعودة احلريات الفردي

 حركات مجاهريية نافعة

124 

                                 
236 Sir J. R. Seeley, Lectures and Essays (London: Macmillan, 1895), p. 81 

 غني عن الذكر أن نبوءة املؤلف حتققت باهنيار النظام الشيوعي يف روسيا )املرتجم(. 237
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سة يف عيون املؤمنني الصادقني رجاال يفتقرون إىل  يبدو الرجال الذين ال يعتنقون قضايا مقد 

الصالبة والشخصية مستعدين التباع الرجال املؤمنني. ومن ناحية أخرى، يشعر املؤمنون 

الصادقون من كل األطياف بقوة خصومهم وحيرتموهنم برغم ما يشعرون به نحوهم من 

كراهية وبرغم استعدادهم لالشتباك معهم. اعترب هتلر الشيوعيني أندادا له وأعطى تعليامت 

عيني السابقني إىل احلزب النازي بال تردد. كام رأى ستالني، بدوره، أن األملان بضم الشيو

عىل لسان  يدوستويفسكواليابانيني مها األمتان الوحيدتان اجلديرتان باالحرتام. يقول 

األسقف يتهون: )إن اإلحلاد الواضح جدير بالعناية واالهتامم أكثر من جمرد التشكك... إن 

ال تفصل بينه وبني اإليامن سوى درجة واحدة... أما املتشكك الذي ال احلقيقي قد  امللحد

 . 238اإليامن، بل يوجد اخلوف املفرط( يعبأ بشؤون العقيدة فال يوجد لديه أي نوع من أنواع

فاشيني، أو يابانيني أو  كل املؤمنني الصادقني يف أيامنا، سواء كانوا شيوعيني، أو نازيني، أو

املايض )والشيوعيون حتى الوقت احلارض( خواء الديمقراطيات الغربية  ا، أدانوا يفكاثوليك  

اهتموا الشعوب الديمقراطية بالرتف والشغف بامللذات واألنانية عىل نحو أفقدها القدرة 

سة. يصور هذا العزوف عن التضحية عىل  عىل املوت يف سبيل األمة أو اّلل  أو القضية املقد 

، عىل انحالل أخالقي وجسدي. وتصور الديمقراطيات أنه دليل عىل تفسخ من الداخل

الغربية عىل أهنا كيانات قديمة فاسدة ومنحلة. والنتيجة هي أن الديمقراطيات عاجزة عن 

                                 
238 Fedor Dostoyevsky, The Possessed, Modern Library Edition (New York: Random House 1936) p. 698 
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ث جلامعي واملوت، والتي توشك أن ترأن هتزم مجوع املؤمنني الصادقني املستعدين للعمل ا

  األرض.

لباطل. إن االستعداد للعمل اجلامعي والتضحية هذه االهتامات قليل من احلق وكثري من ايف 

بالنفس خصيصتان من خصائص احلركة اجلامهريية، كام أوضحنا فيام سبق. من ناحية 

ا  ا أحرار  أخرى، تتكون الديمقراطيات، يف الظروف الطبيعية، من أنظمة مؤسسية تضم أفراد 

ة للخطر وجيب عليها أن عىل نحو أو آخر. إال أنه عندما يتعرض وجود الدولة الديمقراطي

ل إىل كيان يشبه الكنيسة املتشددة  توحد شعبها وتغذي فيه روح التضحية بالنفس، فإهنا تتحو 

هذه ال حتمل معها، برغم بطئها وصعوبتها، تغيريات  «القدسنة»أو احلزب الثوري. وعملية 

انحالل الصادقون ال يزعمون أن انحالل الديمقراطيات  جذرية عميقة. حتى املؤمنون

عضوي دائم. كانت أملانيا طبقا للمحللني النازيني، منحلة يف العرشينيات، وعادت إىل 

ا ال يكفي إلحداث تغيريات بيولوجية أو  ا واحد  العنفوان يف الثالثينيات. ال شك أن عقد 

 من املاليني. ثقافية جذرية يف شعب

مدة يف  وقت قصري، ية يفيبقى من الصحيح، مع ذلك، أن القدرة عىل إجياد حركة مجاهري

القضايا  «سنةقد»د يف املجتمع الديمقراطي عىل أمر بالغ األمهية. إن قدرة القائ ،ركفرتة هتل

ا. ولعله من الصحيح فعليً  «القدسنة»تظهر احلاجة إىل ممارسة أمر رضوري، حتى عندما ال 

عامل، حتول بني أيضا أن الفكر الفلسفي املتعمق، أو الواقعية التي يتصف هبا رجال األ

يف  اإلنسان وبني موقع القيادة الوطنية. باإلضافة إىل هذا، قد تكون هنالك صفات معينة

، وتطلق العنفوان الوطني. ال يمكن قياس «القدسنة»املجتمع الديمقراطي تسهل عملية 
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 العنفوان يف أمة ما إال بقياس خمزون تطلعاهتا. وما قاله هريكاليتس: )ليس من صالح البرش

أن يعطوا مجيع ما يطلبونه( ينطبق عىل الدول، كام ينطبق عىل األفراد. يضعف عنفوان األمة 

عندما تكف عن التطلع بلهفة إىل أشياء تريدها وتكف عن توجيه طاقاهتا إىل أهداف ملموسة 

هدف يقود بدوره إىل هدف  حمددة. ال تبقى األمة يف حالة عنفوان دائم إال وهي تسري خلف

 .املاديةتى عندما تكون قد أشبعت حاجاهتا جديد، ح

املعيشة  ليس من الرضوري أن يكون اهلدف سامي ا. إن التطلع إىل ارتفاع مستمر يف مستوى

ا، ويصبح اإلنجاز  هو الذي حفظ لألمة األمريكية عنفواهنا. عندما يكون اهلدف متواضع 

فرنسا، فإنه يصعب  يفتقاعد( املطلوب نموذج )اجلنتلامن الريفي( يف بريطانيا و)املالك امل

املتجددة غري املحددة،  االحتفاظ باندفاع األمة وحيويتها. من الناحية األخرى، فاألهداف

 تبقي االندفاع قائام  يف دول مثل أمريكا وروسيا وأملانيا.

125 

يمكن للحركة اجلامهريية، كام سبقت اإلشارة، أن تكون عامال يف هنضة جمتمع جامد 

وبرغم أنه ال يمكن القول: إن احلركات اجلامهريية هي الوسيلة الوحيدة إلحياء وحتديثه. 

املجتمعات الكبرية غري املتجانسة مثل روسيا واهلند يف  املجتمع، فإنه قد يكون من الصحيح

محاسة متدفقة بني أفراد املجتمع قد ال تتوافر يف  والصني أن عملية اإلحياء تعتمد عىل وجود

 جلامهريية. غياب احلركة ا
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وعندما يكون من الرضوري أن يتم التحديث يف مدة زمنية قصرية، فقد تكون احلركات 

املجتمعات الصغرية املتجانسة. وهكذا يمكن أن يكون العجز يف  اجلامهريية رضورية حتى

عن إجياد حركة مجاهريية يف ظروف معينة عيب ا يف النظام االجتامعي. ولعله من سوء حظ 

ركتيها اجلامهرييتني خالل القرن األخري )مترد تايبنج وثورة سن يات سن( الصني أن ح

ا مثل ستالني أو غاندي،  تبعثرتا أو قىض عليهام يف وقت مبكر. مل تستطع الصني أن تنتج قائد 

أو حتى مثل أتاتورك، يستطيع اإلبقاء عىل حركة مجاهريية مدة تكفي لتحقيق اإلصالحات 

جاست أن عدم قدرة دولة ما عىل إنتاج حركة ألسباين أورتيجا ياويرى املفكر ااملنشودة. 

 مجاهريية قد يرجع إىل أسباب عرقية. يقول أورتيجا عن وطنه أسبانيا: )كان الذكاء األسباين

 .239240(طبيعي اا ومل يتح له أن ينمو نموا اجلامعي، دوما، قارص  

ا ترتك احلكومات لتموت قد يكون التحرك الشعبي احلقيقي عملية هنضوية حتديثية عندم

قد ال يمكن عالجه.  موتا طبيعي ا بطيئا فإن النتيجة، عادة، هي اجلمود والتفسخ عىل نحو

ا يف قيام احلركة اجلامهريية، كام سبق أن رأيت،  ا كبري  وبالنظر إىل أن رجال الكلمة يؤدون دور 

ار احليوية يف فإن وجود أقلية متعلمة تستطيع التعبري عن نفسها أمر رضوري الستمر

 املجتمع.

                                 
239 Jose Ortega Y. Gasset, The Modern Theme, (New York: W. W. Norton & Company 1931) p. 128. 

باين الحتضان حركة مجاهريية، فقد كان كل من اليسار واليمني اللذين اشتبكا يف أستغرب مالحظة املفكر األسباين ومؤلف الكتاب، حول عدم قابلية العرق األس 240

 م، يشكل حركة مجاهريية حقرية )املرتجم(. 1936سنة  يف احلرب األهلية األسبانية، التي بدأت
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 –سبق أن ناقشنا التأثري الثوري للمؤسسات التعليمية التي أقامتها الدول الغربية املستعمرة 

وللمرء أن يتساءل: هل لظهور قادة مثل غاندي وهنرو أسباب تتعلق بطبيعة املجتمع اهلندي، 

بدو أن النفوذ األجنبي أو أن السبب، وهذا ما أرجحه، حول طول بقاء االستعامر الربيطاين. ي

عامل مهم يف حركات اإلحياء الوطني. نالحظ خالل هنضة أوروبا من مجود القرون 

الوسطى تأثريات أجنبية مهمة يونانية/ رومانية، وعربية. وكان النفوذ الغريب عامال حاسام  

ري األجنبي يف هنضة روسيا واليابان وعدد من الدول اآلسيوية. والنقطة املهمة هنا هي أن التأث

ال يعمل بطريقة مبارشة. ال يكفي دخول أشياء أجنبية مثل املوضات والعادات وطرق 

 التفكري والترصف.

إن التأثري احلقيقي للنفوذ األجنبي يتجىل يف إجياد أقلية متعلمة مل تكن موجود من قبل، أو يف 

التي تبدأ عملية  هيؤثرة حرمان أقلية مؤثرة موجودة من مزايا النظام القائم. هذه األقلية امل

اإلحياء بإطالق حركة مجاهريية. إن التأثري األجنبي، بعبارة أخرى، هو احللقة األوىل من 

العملية، أما احللقة األخرية فتتخذ، عادة شكل حركة مجاهريية. وهذا ما حدث يف أوروبا: 

كن هلم ارتباط ل التأثري األجنبي اليوناين/ الروماين والعريب ظهور رجال كلمة مل يسه  

ا من رجال الكلمة التقليديني من معسكر النظام الكاثوليكي القائم.  بالكنيسة، وأبعد عدد 

اإلصالح الربوتستانتي التي أيقظت أوروبا من غفوهتا. ويف روسيا أدى  كانت النتيجة حركة

قيرصي وإىل النفوذ الغريب )الذي يشمل النظرية املاركسية( إىل زعزعة والء املثقفني للنظام ال

الثورة البلشفية التي ال تزال حتكم األمرباطورية الشيوعية. أما يف اليابان فلم يؤثر النفوذ 
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األمربطور ميجي  من الرجال، منهم استثنائيةاألجنبي عىل رجال الكلمة، وإنام عىل جمموعة 

 واملحيطون به.

ها بيرت الكبري، برغم أنه كان امتلك هؤالء الرجال العمليون الواقعيون، الرؤية التي افتقر إلي

بدوره من الرجال العمليني الواقعيني، وهلذا نجحوا حيث فشل هو. أدرك هؤالء القادة 

اليابانيون أن جمرد إدخال العادات واآلالت األجنبية لن يغري مسرية احلياة يف اليابان ولن 

كوا أن )القدسنة( يدفعها إىل التخلص من التخلف الذي سيطر عليها عرب قرون طويلة. أدر

عملية ال بد منها يف هذه املحاولة النهضوية الشاملة، وهلذا أطلقوا واحدة من أكثر احلركات 

اجلامهريية فاعلية يف العصور احلديثة. أرشنا يف أماكن عديدة من هذا الكتاب إىل رشور هذه 

كانت تستطيع  احلركة، ومع ذلك فإن من املشكوك فيه أن أي وسيلة أخرى ذات طبيعة خمتلفة

إنجاز التحديث املذهل الذي حققته اليابان. ويف تركيا، بدورها، أثر النفوذ األجنبي عىل 

 أتاتورك، الذي كان من الرجال العمليني، وكانت النتيجة النهائية نشوء حركة مجاهريية. 

ي بني سنت يعد  املفكر ج. يب.س هالدين التطرف ضمن أربعة خمرتعات بالغة األمهية فيام

ا هيوديا/ مسيحي ا. 241م1400ق.م و 3000 ه اخرتاع   ويعد 

سياق حركة مجاهريية إىل عامل يف  ومن الغريب أن هذا الداع النفيس املخيف، قد يتحول،

 يستطيع إيقاظ املجتمعات من الركود وحتديثها.

                                 
241 J. B. S. Haldane. The Inequality of Man (New York: Famous Books, Inc., 1938), p. 49 
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